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ATA DA 6° REUNIÃO ORDINÁRIA DO CENTRO ACADÊMICO DE FARMÁCIA
Ao sexto dia do mês de maio 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: Letícia Lis, Heloisa, Cauê,
Gabriele, Mariane, Nicolas, Tainah, Tainee, Yasmim, Jéssica R., Giovana, Luana, Tarcila,
Fabíola, Dayara, Fernanda, Luísa, Marcela, Júlia, Iara e Igor. Informes: Júlia fala que o
pedido para camisetas do curso está aberto. Primeira pauta: informes de reuniões.
Tainah traz os repasses da reunião do colegiado, Miriam relembra da necessidade de
divulgar da eleição, pois na última vez poucos estudantes votaram e elogia Leticia, que está
bem engajada quanto a isso. Diz que Bazzo comentou estar assustada em pegar a
coordenação e diz que precisa de aprendizagem. O questionário da avaliação da Atividade
Pedagógica desse semestre foi liberado ontem para os professores. Está ocorrendo o 1º
seminário da PROGRAD, no qual estão discutindo sobre a grande quantidade de alunos
cursando abaixo da carga mínima, ou seja, um maior número de alunos ficará por mais
tempo na UFSC para concluir o curso. Aumentou a relação de alunos que pegaram o
código ZZD para os que trancaram o curso. Sobre a menção P: o CUN levou para câmara
de graduação com o intuito de rever essa proposta, que será definida na próxima quarta.
Ficará a cargo de cada curso sobre como será feita a reversão. Se ela for feita de forma
remota, depende dos professores saberem se eles têm ou não capacidade de dar aula para
uma quantidade x de alunos. Está ocorrendo a Reversão Excepcional da menção P para os
formandos nas matérias de toxicologia, microbiologia de alimentos e planejamento e síntese
de fármacos, no qual até então não houve reclamações. Sobre a Validação de Disciplinas
Extracurriculares como Optativas das alunas Francieli e Isabel: foram aprovados, mas
Tainah acha que para outros casos como esses haverá outras discussões. Sobre as
propostas de Plano de Ensino de 2021/1, os departamentos devem publicá-los até 16/05
(30 dias antes do início do semestre) e solicitar o parecer do NDE já considerando a nova
Resolução sobre a reversão da menção P. Se necessário, os departamentos deverão fazer
alterações nos seus planos de ensino. Por último, Tainah relembra que dia 12/05 ocorrerá o
seminário via Youtube, no qual haverá a proposta final do plano pedagógico do curso e
apresentação da nova gestão. Letícia traz os repasses do ACL, abriram um fórum entre
segunda e terça para tratar das aulas práticas, o consenso é de que sejam oferecidos mais
conteúdos práticos de maneira remota e que seja criado um laboratório virtual para
postagem desses materiais. Em seguida traz os repasses da reunião geral do DCE, 1)
Mobilização acerca dos cortes acerca da situação da UFSC e ações que podemos tomar
para denunciar a situação e cobrar das autoridades medidas firmes de enfrentamento ao
sucateamento das universidades, destacas as falas de Andrey pedindo ato presencial e a
importância de pressionar a UCE e convidar para construir uma carta em conjunto com o
DCE. Em relação à UNE, é necessário se articular com o diretor de universidades públicas
e chamar uma reunião entre os DCEs. Liliam a necessidade de transparecer o orçamento
da universidade, e a importância dos recursos para o seu funcionamento e Vitória os atos

presenciais precisam ser muito bem pensados, garantindo que as pessoas estejam com
N95. Entendo a necessidade política de ter atos, mas é necessário que isso seja bem
pensado e dizer que a UCE e a UNE não participam é contraditório, já que muitos
representantes estão aqui. É questão de mandar uma mensagem, tenho certeza que a Ana
pode conversar com a UCE e a Dani com a UNE. 2) Política para audiência pública
preparar a nossa política que será levada a audiência pública com Reitoria, SEPLAN, PRAE
e PROGRAD, debatendo sobre nossas principais dúvidas e demandas, postura em relação
às posições da universidade e responsáveis pela organização do espaço. Destaca a fala de
Paloma: no CEB tivemos a questão do ensino híbrido, acho importante incluirmos esse
questionamento, o que foi decidido e afins e Andrey sobre como está a articulação com a
bancada catarinense? Como está a articulação com a ANDIFES? Questionar o Fernando
sobre o que seria negociar as bolsas? 3) Situação das atividades práticas em cursos da
saúde, como funcionará o retorno de certas atividades práticas na universidade durante o
próximo semestre, especialmente em cursos da saúde que estão demandando a
presencialidade em algumas matérias para o prosseguimento do curso e combate à
pandemia. Destaca a fala de Tayná, a discussão na comissão da câmara de graduação é
referente a reposição das matérias que ficaram com conceito P. Quais as disciplinas, quais
as condições e afins. Reposição a partir de 20.1 para formandos e pré-requisitos, matérias
que podem ser dadas no modo online devem ser adaptadas, essa organização será
responsabilidade das coordenações. A comissão da câmara de graduação vai discutir os
planos de ensino desse planejamento e aprovar ou reprovar. Ainda, tiveram sugestões de
fazer nas férias e fins de semana, não sendo necessariamente período letivo. Professores
ou estudantes que não quiserem retornar, não serão obrigados. 4) Representações
discentes e CEB, debater acerca de possíveis modificações no regimento eleitoral do DCE
UFSC que deem possibilidade de mudar as atuais representações discentes nos órgãos
superiores, avaliando a criação de um CEB para isso e outras possíveis pautas. Destaca o
encaminhamento de Andrey de realizar um CEB - 20/05. 5) Evento de acolhimento da
UFSC preparação para um evento de acolhimento de calouros que a UFSC está
organizando e que o DCE pode ter papel importante. Destaca a fala de Letícia mostrar
vários serviços que a UFSC fez mesmo distante, como, ceder o -80 para refrigerar as
vacinas da Pfizer e Cauê, concordo com a Letícia, temos muito que nos orgulhar.
Precisamos também apresentar a conjuntura. Reforçar o acolhimento. Segunda pauta:
orçamento da universidade, Letícia explica que nesse momento Yasmim está
acompanhando Audiência Pública com a Reitoria para tratar sobre o orçamento da UFSC, a
situação na universidade é caótica e segundo declarações do chefe de planejamento, caso
haja retorno presencial das atividades, não há garantia que o orçamento seja suficiente para
manter a universidade funcionando. Letícia lembra que já havia falado sobre esse assunto
há cerca de 2 meses atrás e que agora só estamos confirmando aquilo que já
esperávamos. Ressalta a importância do movimento estudantil estar articulado, já que, a
universidade pode sim parar com essa sequência de cortes e bloqueios. Terceira pauta:
formulário do CAF, Letícia avisa que até o momento temos 249 respostas e passa os
números por fase cobrando que os CRTs reforcem a cobrança com as fases para que o
número de respostas aumentem. O formulário estará aberto até domingo. Quarta pauta:
eleição da coordenação e subcoordenação, Letícia informa que a chapa inscrita é
composta pela professora Maria Luiza Bazzo e pela professora Rosana dos Santos. A
eleição será pelo e-democracia no dia 11/05 e receberão link por e-mail. Lembra a
importância dos alunos manifestarem seu voto e participarem desse momento. Letícia
questiona se alguém gostaria de acrescentar alguma pauta, tendo negativa, pede que
concentremos nossas energias para mandar forças para professora Karin e professor
Luciano que perderam parentes pela Covid-19, pela recuperação do professor Celso e
professora Thais que passaram recentemente por agravos em saúde. Reforça a importância

de continuar se cuidando, deseja força para reta final do semestre, atenção a situação
financeira da universidade e coloca o CAF a disposição caso estejam precisando de algo.
Nada mais havendo a tratar, a presidência agradeceu a presença de todos e deu por
encerrada a sessão, da qual, para constar, eu Letícia Lis Barsoti, lavrei a presente ata que
será aprovada na reunião subsequente.
Florianópolis, 06 de maio de 2021.
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