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UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COLEGIADO DO CURSO DE FARMÁCIA DA UNILAB EM
16.11.2021

Às doze horas do dia dezesseis de novembro de dois mil e vinte e um, aconteceu a reunião extraordinária
do Colegiado do Curso de Farmácia da UNILAB por meio da plataforma Google Meet®. Compareceram à
reunião os seguintes membros do referido colegiado: Profa. Andressa Suelly Saturnino de Oliveira, Prof.
Daniel Freire de Sousa, Prof. Francisco Washington Araújo Barros Nepomuceno, Prof. Jairo Domingos de
Morais, Prof. Jamerson Ferreira de Oliveira, Profa. Jamile Magalhães Ferreira, Prof. Jeferson Falcão do
Amaral, Profa. Juliana Jales de Hollanda Celes�no, Profa. Larissa Deadame Figueiredo Nicolete, Profa.
Raquel Petrilli Eloy, Profa. Talita Magalhães Rocha, Profa. Yara San�ago de Oliveira e os representantes do
Centro Acadêmico de Farmácia (CA), Kesley Pessoa de Sousa e Ruth Shely de Castro Queirós Pelucio. A
Profa. Stella Maia Barbosa (coordenadora do Curso de Enfermagem da UNILAB) par�cipou da reunião na
condição de convidada. Assim, com quórum e após devida recepção, o professor Daniel iniciou os
trabalhos informando os pontos de pauta para, posteriormente, dar início a discussão. 1. INCLUSÃO/
EXCLUSÃO/ INVERSÃO/ APROVAÇÃO DOS PONTOS DE PAUTA. Após a aprovação dos pontos de pauta
seguiu-se para o segundo ponto. 2. SITUAÇÃO DA DISCIPLINA DE FARMACOGNOSIA. O professor Daniel
informou que o Curso de Farmácia está sem professor para a disciplina de Farmacognosia. Atualmente, o
ICS possui uma técnica de laboratório chamada Talita Magalhães, atuando no biotério que tem
doutorado na área de farmacologia e trabalha com produtos naturais na área de farmacognosia. Nesse
sen�do, baseado na resolução da UNILAB 19/2015 de 06 de novembro de 2015, que trata do programa
de professores colaboradores voluntários, foi feito um convite a referida servidora para ser professora
voluntária do Curso de Farmácia assumindo a disciplina de Farmacognosia durante o semestre le�vo
2021.1. Em projeção de tela do computador, o professor Daniel pontuou que a resolução estabelece que:
- Os servidores ocupantes de cargos técnicos ou assessoramento superior poderão par�cipar do PPCV
atendidas às seguintes condições: 1. Anuência expressa da chefia imediata ou do reitor (o diretor Thiago
já foi consultado); 2. Plano de trabalho de a�vidades que não exceda 20 horas semanais (a disciplina tem
apenas 4h semanais); 3. Demonstração de compa�bilidade de horários. A professora Talita aceitou com
sa�sfação o convite para ministrar a disciplina de farmacognosia que terá início a par�r de dezembro. O
professor Washington agradeceu a professora Talita e se disponibilizou, juntamente com o corpo docente
da farmácia, a ajudá-la no que fosse necessário. O professor Daniel destacou que a experiência da Talita
no laboratório de farmacognosia, bem como sua formação de doutora a torna muito apta para
desenvolver as a�vidades de ensino nessa área. Em comum acordo, o colegiado permi�u que seja feita a
solicitação oficial para a direção do ICS. Após acordo do colegiado, o Discente Kesley ques�onou sobre
como ficará a carga horária da disciplina, visto que já se passaram 7 semanas do início das aulas. O
professor Daniel respondeu que haverá um planejamento coerente, de modo que se tenha pelo menos
75% da carga horária garan�ndo que os estudantes não terão prejuízos acadêmicos caso a solicitação seja
acatada. A professora Stella complementou que no curso de enfermagem há uma situação parecida, na
qual a disciplina que se encontra atrasada terá um aumento de uma hora em cada aula e sugeriu que
fosse feito o mesmo em farmacognosia. O professor Daniel agradeceu a sugestão. 3. SITUAÇÃO DA
DISCIPLINA DE QUÍMICA ANALÍTICA QUANTITATIVA. O professor Daniel informou que a professora Yara
irá assumir a disciplina de Química Analí�ca Quan�ta�va que é uma disciplina pendente desde o
semestre passado. O professor Daniel também se dispôs a colaborar com a disciplina. A professora Yara
complementou que sempre contribui no que for possível para que o curso de farmácia vá adiante, espera
que seja produ�vo, e que haja o mínimo de prejuízo acadêmico. O professor Daniel agradeceu e
complementou que os professores da UNILAB têm um comprome�mento muito grande com a qualidade
do ensino dos alunos em especial os professores da farmácia. O professor Washington complementou
que a coordenação do curso está se mobilizando em relação à falta de professores junto a direção do
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ins�tuto. Assim, o colegiado concordou que a professora Yara e o professor Daniel ministrem a disciplina
de Química Analí�ca Quan�ta�va. O professor Daniel complementou que o Curso de Farmácia está no
limite e necessita de pelo menos 5 a 6 professores para o adequado funcionamento do próximo semestre
le�vo. 4. CONVOCAÇÃO DOS PROFESSORES SUBSTITUTOS. Neste ponto, o prof. Daniel informou que o
professor Thiago (diretor do ICS) realizou a convocação via SGP do primeiro aprovado da seleção de
professor subs�tuto do Edital nº 37 e de outro candidato do Edital nº 34, que são as professoras Andrea
Bessa Teixeira e Ana Isabelle de Gois Queiroz. Elas irão assumir as disciplinas de Métodos e Técnicas de
Microbiologia, Parasitologia e Imunologia Aplicadas à Farmácia; Citologia Clínica e Química Farmacêu�ca
a par�r do mês de dezembro. 5. CONVOCAÇÃO DE PROFESSORES EFETIVOS. Para esta pauta, o professor
Daniel informou que, de acordo com a direção do ICS, há 2 códigos de vagas de docentes prome�dos
para o Curso de Farmácia com efe�va u�lização em janeiro de 2022. Nesse contexto, con�nuará sendo
demonstrado para a direção do ins�tuto a necessidade de 5 a 6 vagas para o adequado funcionamento
do sexto semestre do curso via processo pelo sistema SEI da UNILAB, além de carta de solicitação de
novos professores via e-mail ins�tucional. Segundo o professor Daniel, também, existe uma promessa de
16 códigos de vagas de docentes para a UNILAB das quais, devido a demanda de outros cursos da
universidade, considera quase impossível que 6 vagas sejam des�nadas ao Curso de Farmácia. 6.
 PLANEJAMENTO DE NOVOS PROFESSORES. Dando con�nuidade, o professor Daniel enfa�zou que o
Curso de Farmácia está precisando de professores especialistas. De maneira par�cular, o professor Daniel
relatou que seu PIT não aceita mais carga horária. Professora Raquel, também, manifestou preocupação
em relação à disciplina de farmacotécnica, bem como a sua carga horária alta em estágios quando a
disciplina de Farmacotécnica se iniciar. A professora Raquel relatou sua preocupação sobre a necessidade
de compra de reagentes os quais não estão incluídos na intenção de compras do PAC 2022. Em adição,
muitos dos equipamentos solicitados, também, não haviam sido contemplados. Tentando resolver a
situação, o professor Daniel comprometeu-se em fazer uma solicitação via SEI no sen�do de garan�r os
reagentes para o semestre seguinte.  A representante do Centro Acadêmico do Curso de Farmácia, Ruth
Shely de Castro Queirós Pelucio, perguntou como irá ficar a situação das disciplinas atrasadas.  O
professor Daniel respondeu que as disciplinas atrasadas e sem professor são Química Analí�ca
Quan�ta�va, na qual a professora Yara irá assumir, Farmacognosia; Química Farmacêu�ca; Métodos e
Técnicas de Microbiologia/ Imunologia e Parasitologia; e Citologia Clínica. Com o planejamento feito na
presente reunião, a única disciplina que ficará em atraso será o Estágio em Análises Clínicas que poderá
ser realocada para o final do curso por ter uma carga horária pequena. Em seguida, o professor Jeferson
manifestou interesse em assumir, futuramente, as disciplinas de Farmácia Clínica, Semiologia, Introdução
à Farmácia e os, respec�vos, Estágios.  O professor Washington sugeriu que todos os professores do
curso mandassem um e-mail para a coordenação contendo as disciplinas que gostariam de contribuir
futuramente para que a coordenação possa construir um planejamento.  O professor Daniel sugeriu que
esse e-mail seja enviado um mês antes da formação da lista de oferta. A professora Larissa
complementou indicando que isso é importante para que não haja choque de horário. 7.  PARCERIAS A
SEREM FIRMADAS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O CURSO. O professor Daniel sugeriu sondar e
buscar colaboração de ins�tuições parceiras (farmácias com manipulação, Hemoce ...) para promover
doação de materiais e reagentes próximo ao vencimento para Curso de Farmácia visando à sua u�lização
em aulas prá�cas. O professor Washington colocou-se à disposição para contribuir com a ideia. A
professora Raquel achou interessante a sugestão das doações devido ao fato da grande quan�dade de
reagentes necessários para as manipulações, e relatou que tem usado reagentes fruto de doações de
materiais vencidos. Também, colocou-se à disposição para fazer a listagem dos materiais de que precisa.
8.  MONTAGEM DO LABORATÓRIO ESCOLA – CONVITE. O professor Daniel, em conversa com as
professoras Larissa e Jamile, pensou na montagem de um laboratório escola no qual já possui um espaço
no cais. O professor Daniel sugeriu que o professor Célio Lima de Melo, aposentado da UFC e especialista
em planejamento de laboratórios de análises clínicas, fosse convidado para ajudar no processo de criação
do referido laboratório e pediu autorização do colegiado para fazer essa consultoria. A professora Jamile,
também, sugeriu outros profissionais que poderiam ajudar no processo de montagem como por exemplo
a professora Renata de Sousa Alves e a professora Gorete Rodrigues de Queiroz. Em comum acordo, o
colegiado permi�u que seja feita uma consultoria voluntária com Célio Lima de Melo, Renata de Sousa
Alves e Gorete Rodrigues de Queiroz. A professora Larissa ques�onou se seriam consultorias gratuitas. O
professor Daniel respondeu que sim. 9.  PLANEJAMENTO DE LABORATÓRIO MULTIUSUÁRIO PARA
PESQUISA. A direção havia feito cobranças em relação à pós-graduação no curso de farmácia e em
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conversa entre os professores Daniel e Washington, foi pensando em solicitar um espaço de pesquisa, em
um laboratório mul�usuário, para pelo menos 9 a 12 professores, onde se possa abranger várias áreas.  O
professor Jeferson informou que está organizando um mestrado profissional em farmácia clínica. O
professor Daniel complementou que o curso precisa ter uma estrutura mínima de pesquisa com a
expecta�va de que o laboratório possa ser a base para a oferta de um futuro curso de pós-graduação
para inserir professores de diferentes áreas nesse nível de ensino e pesquisa. 10.  SITUAÇÃO DA
COORDENAÇÃO DO CURSO. Na quinta-feira, o professor Daniel recebeu uma comunicação da reitoria da
universidade indicando que a sua procuradoria respondeu ao processo sobre a Eleição para a Direção do
ICS que não há possibilidade de acumular o cargo de coordenador com o de vice-diretor. Independente
da decisão do reitor sobre quem será o novo vice-diretor, o professor Daniel irá pedir exoneração do
cargo de coordenador do Curso de Farmácia e comunicou que, hoje, foi sua úl�ma reunião como
coordenador do referido curso. O professor Daniel agradeceu a todos pela paciência e colaboração
durante todo o período de sua gestão e destacou que a experiência foi um período de grande
ensinamento pessoal. O professor Washington destacou a importância e a excelência da gestão do
professor Daniel para a abertura e andamento do Curso de Farmácia e, também, espera fazer uma boa
gestão enquanto novo coordenador do curso de modo interino. A professora Jamile parabenizou a gestão
do professor Daniel e deu as boas-vindas ao novo coordenador Washington. 11 INFORMES. A professora
Jamile relembrou sobre o transporte dos estágios. O professor Washington destacou a eleição do
Conselho de Unidade Acadêmica do ICS que é uma instância importante dentro do ins�tuto para a
discussão de decisões muito importantes. Con�nua convidando o corpo docente do Curso de Farmácia a
valorizar a eleição e pede que reservem um tempo para pensar a respeito. Sem mais pontos a serem
discu�dos, a reunião foi encerrada às treze horas e vinte e três minutos e eu, Nayara Pereira Araújo, lavro
a presente ata, a qual será lida e aprovada pelo cole�vo de docentes e representantes presentes.

 

Redenção, 16 de novembro de 2021.

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO WASHINGTON ARAUJO BARROS
NEPOMUCENO, PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR, em 25/11/2021, às 09:50, conforme
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Documento assinado eletronicamente por YARA SANTIAGO DE OLIVEIRA, PROFESSOR DO
MAGISTÉRIO SUPERIOR, em 25/11/2021, às 14:03, conforme horário oficial de Brasília, com
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Documento assinado eletronicamente por DANIEL FREIRE DE SOUSA, PROFESSOR DO MAGISTÉRIO
SUPERIOR, em 29/11/2021, às 11:10, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art.
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