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UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

ATA DE REUNIÃO

O Colegiado do Curso de Farmácia se reuniu vigésimo (21º) dia do mês de junho, do ano de dois mil e vinte
e um, às 11 horas, por meio virtual, através do Google Meet. Compareceram à reunião os membros do
colegiado Aline Santos Monte, Ana Caroline Rocha de Melo Leite, Francisco Washington Araújo Barros
Nepomuceno, Jamile Magalhães Ferreira, Jairo Domingos de Morais, Jeferson Falcão do Amaral, Juliana
Jales de Hollanda Celestino, Kesley Pessoa de Sousa, Larissa Deadame de Figueiredo Nicolete, Raquel
Petrilli Eloy, Rebeca Magalhães Pedrosa Rocha, Yara Santiago de Oliveira e Daniel Freire de Sousa,
desempenhando a função de coordenador. Também estiveram presentes Talita Magalhães Rocha, Mariana
Rufino de Oliveira Silva e Anelise Maria Costa Vasconcelos Alves na qualidade de convidados.

 

Após as boas-vindas, dadas pelo coordenador, Professor Daniel Freire de Sousa, foram aprovados os
seguintes pontos de pauta:  1. Inclusão/Exclusão/Alteração/aprovação dos pontos de Pauta; 2. PPC do Curso
de Farmácia – andamento da revisão; 3. Solicitação de vagas de estágio e oferta para 2021.1; 4. Coordenador
de estágios e indicação de nomes; 5. Solução para as disciplinas de Química Analítica; 6. Reuniões do NDE
e frequência delas; 7. Situação para 2021 (professores); 8. Resoluções da PROGRAD; e 9. Outros assuntos
que surgirem, informe e avisos.

 

Inicialmente, sobre o primeiro ponto da reunião, a pauta todos os pontos foram aprovados sem alteração.

Sobre o segundo ponto de pauta, o professor Washington atualizou as ações , prevendo a entrega das
alterações para apreciação do NDE, em um único documento, ainda em julho de 2021.

Em relação ao terceiro ponto de pauta, verificou-se o número de alunos que poderiam estar solicitando
estágios curriculares obrigatórios. Nesse ponto de pauta, de forma a ofertar os componentes curriculares, eles
ficaram limitados às 75% da carga horária total para permitir a devida oferta. Além disso, há opções de como
os componentes serão ofertados, a depender da aprovação o PPC até a oferta 2021.1 para a direção. Se o PPC
for aprovado, a opção um será ofertar uma série de práticas nas instalações da UNILAB, com posterior dia
de visita por parte do estagiário no local de sua escolha. Caso não seja possível essa opção, a alternativa é
realizar um estágio integralmente em fitotrerapia (caso PPC não aprovado), com ensino de manipulação de
formulações farmacêuticas oficinais, havendo a disponibilização de material para tal. Caso essas opções não
deem certo, o componente curricular poderá ser substituído, em caráter excepcional, por alguma outra
atividade acadêmica, com a devida autorização do NDE e instâncias competentes. Para se ter ideia do
número de alunos que cursaram cada componente dos estágios, realizar-se-á uma pesquisa com
questionamentos para os alunos, para se ter uma estimativa das necessidades do número de vagas por área.
Lembremos, que esse tipo de decisão é somente para a época de pandemia.

 

O quarto ponto versa sobre a necessidade de Coordenador de estágio, através da resolução 87/2021. A
exposição dessa função foi apresentada para se pensar em possíveis nomes para que a função seja
preenchida, mas a decisão ficou para reuniões posteriores.
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Quanto ao quinto ponto de pauta, verificou-se como solução para às disciplinas de Química Analítica as
seguintes ações. Disponibilização das aulas gravadas do professor Jamerson Oliveira para a disciplina de
Química Analítica Qualitativa. Para a disciplina de Química Analítica Experimental, verificou-se a divisão
dos assuntos entre os professores do curso, no caso Daniel Freire, Francisco Washington, Jamerson Oliveira,
Jamile Magalhães, Larissa Deadame, Raquel Eloy e Yara Santiago, com o cronograma prevendo a postagem
de aulas a serem disponibilizadas aos alunos. Quanto à disciplina de Química Analítica Quantitativa, depois
de acordo com a direção do ICS, se aguardará a possibilidade do ICEN ajudar na disciplina, além de
professores visitantes para ela.

 

Quanto ao sexto ponto de pauta, ficou decidido que o NDE se encontrará ordinariamente uma vez ao ano,
com a possibilidade de reuniões extraordinárias quando necessário.

 

Quanto ao sétimo ponto de pauta, relatou-se que não teremos a chamada de professores até 2022, bem como
ficou explicitado a necessidade de se solicitar dois professores visitantes, atendendo às áreas de química
analítica e análises clínicas.

 

Em relação ao ponto de pauta relativo às resoluções que a PROGRAD enviou para apreciação, oitavo ponto
da reunião, foram verificadas as considerações dos professores para devidas sugestões via SEI. A principal
observação, feita pela professora Larissa, foi a solicitação, quando necessária, de professores do colegiado
para auxílio nos pareceres de aproveitamento de disciplinas, bem como a verificação de como funcionaria o
fluxo para adequação do devido processo dentro da universidade, utilizando o sistema digital para isso.

 

 Por fim, nos informes, foi comunicada a aprovação das ligas LACTOX e ONCOGENE pelo colegiado de
unidade.

 

Finalizadas todas as discussões, a reunião foi encerrada e eu, Daniel Freire de Sousa, lavrei a presente ata
que será aprovada e assinada pelos membros do Colegiado do Curso de Farmácia.

 

Redenção, 21 de junho de 2021.
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