
01/09/2022 10:37 SEI/UNILAB - 0370309 - Ata de Reunião

https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=422302&infra_sist… 1/2

UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO CURSO DE FARMÁCIA DA UNILAB EM
18.10.2021

O Colegiado do Curso de Farmácia da UNILAB reuniu-se ao décimo oitavo (18º) dia do mês de outubro,
do ano de dois mil e vinte e um, às 11 horas, por meio de videoconferência usando a plataforma Google
Meet®. Compareceram à reunião, as professoras Ana Caroline Rocha de Melo Leite, Jamile Magalhães
Ferreira, Juliana Jales de Hollanda Celes�no, Raquel Petrilli Eloy, Rebeca Magalhães Pedrosa Rocha e Yara
San�ago de Oliveira, bem como os professores Francisco Washington Araújo Barros Nepomuceno (vice-
coordenador do curso), Daniel Freire de Sousa (coordenador do curso e presidente da reunião), Jairo
Domingos de Morais, Jamerson Ferreira de Oliveira e Jeferson Falcão do Amaral. A professora Aline
Santos Monte par�cipou da reunião na condição de convidada. I - ABERTURA DOS TRABALHOS. Com
quórum e após devida recepção, eu, Professor Daniel Freire de Sousa, passei a palavra para o Prof.
Francisco Washington Araújo Barros Nepomuceno que, então, solicitou a aprovação dos seguintes pontos
de pauta: 1. Escolha de Coordenador de Estágios; 2. Possível e futura eleição de coordenação do curso; 3.
Carga-horária docente e PIT; 4. Informes. A pauta foi aprovada por unanimidade e seguiu-se com a sua
apreciação. II - Escolha de Coordenador de Estágios. Inicialmente e de maneira breve, a RESOLUÇÃO
CONSEPE/UNILAB Nº 87, DE 10 DE JUNHO DE 2021 foi apresentada com o obje�vo de esclarecer as
competências da função de coordenação de estágios. A Profa. Yara San�ago de Oliveira perguntou sobre
o perfil da (o) candidata (o) apontando que a (o) mesma (o) deve ser farmacêu�ca (o). Foi esclarecido
que o bom senso aponta para esta direção, mas que, na ausência de indicação de nomes, todas (os)
tornam-se elegíveis. Após esclarecimento de dúvidas, seguiu-se com a votação feita pelo chat da
ferramenta virtual onde o Professor Jeferson Falcão do Amaral foi eleito para assumir a posição a par�r
de 7 votos em seu favor, 3 abstenções e 2 votos em favor da Profa. Jamile Magalhães Ferreira. Como
encaminhamento, registrou-se a necessidade da formalização do resultado da eleição por parte da
coordenação do curso. III - Possível e Futura Eleição de Coordenação do curso. Neste ponto, o Prof.
Francisco Washington Araújo Barros Nepomuceno passou a palavra para mim, Prof. Daniel Freire de
Sousa, a par�r da qual realizei a descrição de todo o processo referente a escolha do próximo
coordenador do curso, suas etapas, candidatos, elegibilidade, entre outros pontos. A Profa. Yara San�ago
de Oliveira perguntou sobre o tempo em que o processo eleitoral deve acontecer. Foi esclarecido que o
mesmo precisa ocorrer em até 3 meses após a vacância do cargo conforme instrumentos legais internos.
Para finalizar este ponto, o Prof. Francisco Washington Araújo Barros Nepomuceno reforçou a
importância desse momento de esclarecimento sobre o processo eleitoral e do envolvimento de todas
(os) em tal decisão, uma vez que o curso depende de uma coordenação sempre ágil e resoluta dentro da
universidade. IV - Carga-horária Docente e PIT. Neste ponto, a palavra retornou para o Prof. Francisco
Washington Araújo Barros Nepomuceno que apresentou a RESOLUÇÃO COMPLEMENTAR
CONSEPE/UNILAB Nº 2, DE 16 DE JULHO DE 2021 de maneira breve destacando os principais pontos que
tem relação com o corpo docente do colegiado. Após discussão e esclarecimentos, seguiu-se com a
votação sobre a inclusão no PPC do Curso de Farmácia da informação da relação entre carga horária
semanal em sala de aula e hora para a manutenção de ensino conforme Art. 17 da referida resolução. A
ideia em texto exposta a seguir foi aceita por unanimidade registrando-se a necessidade de comunicar a
decisão ao NDE do curso: “a cada 1 (uma) hora de carga horária semanal em sala de aula em cada
disciplina do curso poderá ser computado um adicional de até 1 (uma) hora para a manutenção de
ensino”. IV - Informes. Por fim, foi destacada a importância do envolvimento das (os) docentes e
discentes no V Fes�val das Culturas da UNILAB. Em adição, as (os) docentes foram lembradas (os) sobre o
envio do Plano Individual de Trabalho (PIT) até o dia 25.10.2021. Assim, não havendo mais informes, a
palavra foi devolvida a mim, Prof. Daniel Freire de Sousa, a par�r da qual agradeci a par�cipação de todas
(os) as (os) docentes na reunião e desejei uma boa semana.
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Sem mais assuntos a serem apresentados e discu�dos, eu, Daniel Freire de Sousa, lavro a presente ata a
qual será lida e aprovada pelo cole�vo de docentes e discentes presentes.

 

                                                                                                                                              Redenção, 18 de outubro
de 2021.
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