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ATA DA 4° REUNIÃO ORDINÁRIA DO CENTRO ACADÊMICO DE FARMÁCIA
Ao oitavo dia do mês de abril de dois mil e vinte e um, às dezoito horas e trinta minutos na
plataforma Google Meet, reuniu-se o Centro Acadêmico de Farmácia dadas as orientações
de isolamento. Compareceram à reunião os seguintes membros: Arthur, Beatriz Melim,
Fabíola, Giovana Jover, Igor, Júlia Ramos, Letícia, Luanna, Lucas, Marcela, Maria Claudia,
Tainah e Vitória. Primeira pauta: informes. Letícia fala que teve reunião do CUn terça, e a
reunião era para tirar o nome do vice-reitor da lista tríplice, a votação ficou aberta por 24h,
teve 18 votos nulos, não teve quórum suficiente e a votação foi invalidada. Além disso,
Letícia está na comissão eleitoral das eleições para coordenação. Dia 12 de maio foi a data
definida. Ainda não tem chapa inscrita para eleição da coordenação, apenas nome de um
departamento, ainda não vamos divulgar nada enquanto não estiver tudo certo. Vito diz que
logo está vindo uma nova leva de calouros, pois sai o resultado do sisu. Lucas pergunta se
tem previsão de início do novo currículo, e sim, 22.1. Segunda pauta: repasses das
reuniões. → Houveram muitas reuniões durante a semana. Teve reunião do CIF, ACLl,
colegiado que foram duas e também reunião da comissão mista do currículo, que foram 3
reuniões. Vito fala sobre a do colegiado: teve 2 reuniões, a segunda continuação da
primeira, e trataram de alguns problemas. Está recaindo para os professores que estamos
entrando numa situação difícil de sair, muitos alunos têm o conceito P. O conselho sinalizou
que talvez teria a possibilidade de, talvez próximo semestre fazer algum tipo de atividade de
laboratório, mas nosso colegiado deixou muito claro que não é pra voltar tudo, mas estão
discutindo que existem formandos que só precisam de poucas matérias com conceito p
para se formar por exemplo, não estamos falando de voltar com tudo mas apenas pensando
em alternativas para formar essa galera. Foi formada uma comissão para discutir as
possibilidades, que acontecerão se e apenas se os professores avaliarem que não existe
possibilidade de ter a prática de forma remota. Em algumas matérias a situação é muito
complicada e não sabem o que fazer. As conversas estão começando a acontecer, estão
começando a pensar sobre tudo isso. Lê fala da reunião do ACL, que aconteceu na sexta, e
eles tiveram como pauta a eleição para coordenador. Tiraram um nome, teve uma
professora que se dispôs e a reunião girou em torno disso. Com o ACL expondo o nome
para coordenador só vai faltar o nome de subcoordenador que vem do CIF. Marcela fala da
reunião do CIF: teve informe de um ofício circular sobre os cortes orçamentários das
universidades federais no geral, com isso não vai ter novas contratações em 2021 a
princípio, a não ser que venha alguma verba. Se os professores se aposentarem terão de
realocar professores. Outra coisa que foi comentado é que foi decidido na comissão mista
que farmácia clínica 1 e cosmetologia teórica devem se tornar matérias obrigatórias. Vão
criar formulário sobre o plano das disciplinas, profs vão preencher com ementa e
informações das disciplinas. Com isso vão discutir as ementas de cada disciplina, talvez
unir matérias que tem a ver para ficar melhor para todos. Também vão poder rever prérequisitos, para talvez abrirem certas matérias para outros cursos. Outra pauta foi sobre a

vice-coordenação, ficaram quase 1h nisso e ninguém se dispôs a assumir o cargo. Várias
professoras ressaltaram a importância, mas ainda assim ninguém se manifestou. No final
das contas falaram que iam fazer um levantamento dos professores e respectivos cargos e
tarefas, para ver quem tem mais tempo disponível. Terceira pauta: finalização do novo
currículo: Júlia conta que teve a live na terça-feira, dia 06, e hoje tiveram reunião para falar
do formulário para os departamentos apresentarem os programas de ensino das disciplinas.
Ressalta as divisões nos eixos (Cuidado, Tecnologia e Gestão). Em breve vai acontecer
reunião conjunta de Colegiado e NDE para aprovar tudo. Quarta pauta: métodos
avaliativos. Vito diz para ir preparando o psicológico dos alunos nas turmas, pois a situação
do conceito ”p” para resolver não será automático, será ao longo da graduação. Também
conta que 2 problemáticas chegaram para o CAF em relação ao departamento de química.
Existem matérias nas quais estão cobrando fazer prova com a câmera ligada e no momento
da prova. Não está sendo situação isolada, professores no serviço social se recusam a dar
aula se os alunos não abrirem a câmera. Outra situação é não poder voltar questões na
hora de responder, e alguns profs pedindo prova manuscrita. O CAF vai fazer formulário
sobre os métodos avaliativos para alunos relatarem tudo, então faremos o balanço do
semestre. Nada mais a tratar, a Presidenta Letícia agradece a presença de todos e encerra
a reunião.
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