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ATA DA 9° REUNIÃO ORDINÁRIA DO CENTRO ACADÊMICO DE FARMÁCIA
Ao primeiro dia do mês de julho 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. Primeira pauta: informes. Vitória inicia a reunião com a pauta
de informes, e pergunta se alguém tem informes. Ninguém pronuncia nada e Vitória
comenta que o caf se inscreveu no ingresso da une (não consegui pegar essa parte) e
convida a todos para participar, lembrando que isso vale 40h de certificado. Marcela fala
que está livre para caso precise de vaga para ser representante em alguma reunião e
Vitória diz que ela pode entrar no NDE no lugar dela. Segunda pauta: repasses de
reuniões. Vitória inicia a pauta da reunião do colegiado. Letícia entra para informar que nas
últimas duas semanas tiveram reuniões do CIF e foram discutidas sobre as práticas
presenciais e reversão do conceito P. Fala que foi formado nela um GT para discutir essas
práticas e diz que ela está como rt dos alunos e que há um professor de cada matéria
como Rt. Continua comentando que para o semestre 21.2 já poderiam oferecer, e que
seriam discutidos ainda quantas vagas e quais matérias haverá desta maneira. Já está
certo análise farmacopeica totalmente presencial em 21.2 e será utilizado as prioridades de
vagas aprovadas no colegiado. Diz que o professor Flávio está muito aberto e que tentam
retornar da melhor forma possível. Comenta que as outras matérias do CIF não tem muita
ideia de como será, e fala que a matéria de Cosmetologia a professora Bianca já está
oferecendo a prática remotamente este semestre mas que para o semestre que vem não
sabe se a matéria será ofertada e se terá ela no presencial. Diz que a professora pensou
em tentar colocar as práticas da matéria dela nas matérias de Produção e Controle, mas
que não é possível contar essas aulas como créditos práticos para Cosmetologia. Comenta
também que o ACL tem uma chapa para a eleição de coordenador e que o CIF não indicou
ninguém, mas a chapa é composta pela professora Lílian e o professor Jairo, e lembra
sobre o tutorial de como acessar o e - democracia que o caf já postou em seu Instagram.
Marcela pergunta se análise farmacopeica vai ser o semestre todo. Letícia diz que sugeriu
condensar nos sábados para poder terminar em um mês, pois é uma matéria toda que
precisa ser dada, ou poder fazer todos os dias à noite e daria umas duas semanas. Diz que
também falou que quanto mais condensado melhor pois o professor abriu para muitos
alunos , então dessa forma daria para fazer mais turmas durante o semestre, mas que não
tem como afirmar como serão as aulas, se uma por semana ou mais. Marcela comenta que
se a prioridade é a décima fase, deveria pensar nos horários desses alunos, que sábado e a
noite seria melhor para eles. Letícia comenta sobre esse assunto, dizendo que os alunos
têm os estágios de manhã e as aulas. Fala que sábado também é mais seguro do que
voltar à noite da ufsc. Finaliza que nada está concreto ainda. Marcela pergunta se são mais
professores da matéria de análise farmacopeica e Leticia responde que o professor só

comenta dele e de Isabel. Diz que dificilmente vai passar de 10 alunos nas turmas e que
deve se pensar numa forma para ser dada a disciplina, que renda. Afirma que eles estão
muito abertos a sugestões. Letícia lembra que todos pensam que o CA não está fazendo
nada e que as pessoas estão cheias de problemas com vagas, matrículas e toda essa
confusão de ensino a distância e mais matérias com conceito P para converter sem saber
quando, mas que o CA fez um monte de coisa desde o início, indo em todas as reuniões, de
colegiado, de departamento, fazendo formulários sobre a volta do ensino presencial e ainda
ter enviado avaliação para cada professor sobre seu desempenho, tendo que receber de
volta algumas respostas desagradáveis. Fala que os membros estão cansados e muitos no
estágio final, e muitos membros estão tendo que ir a 3 reuniões ao mesmo tempo. Fala que
é bom participar das reuniões e usa o exemplo da a Maria Boel , que comentou algo em
uma reunião e isso foi levado ao colegiado. Diz que referente a volta às aulas presencial,
terá que ser discutido também com CCS. Letícia se despede e sai da reunião. Vitória
retorna perguntando se há mais algum informe. Passa para a outra pauta , a do colegiado.
Vitória comenta que o ACL aprovou planos das práticas todas remotas em sua reunião, mas
chegaram na reunião do colegiado e não deu muito certo isso. Fala que essas reuniões do
colegiado estão complicadas e que nunca acabam todas as pautas. Comenta que
começaram pela quebra de pré requisito e sobre os pareceres dos professores, fala que
muitas quebras foram aprovadas. Diz que tentaram e foram feitas várias defesas mas nem
todas conseguiram quebra e num total teve 2 pedidos. Julia adiciona que foram pedido
muitas quebras para citologia. Vitoria comenta que Mareni fez um desabafo, pedindo pra
lembrar que o aumento de vagas é muito burocrático, e que ela estava tentando com os
professores e mesmo assim recebia emails com xingamentos dos alunos. Ela continua
falando que também apreciaram as disciplinas necessárias à reversão do conceito p. As
prioridades são os formandos da 9 e 10 fases. Diz que foi decidido que quase todas vão ser
online a prática da reversão do conceito P para os formandos, para eles poderem se formar.
As disciplinas são microbiologia clínica ( quem fez micro básica presencial faz a reversão
online se necessário mas quem fez a básica online terá que esperar para reverter
presencialmente), micologia clínica, bromatologia, imunologia clínica, urologia clínica,
microbiologia de alimentos e cosmetologia. Todas ofertadas no ensino remoto a parte
prática também. Vitória comenta que um representante do CRF falou na reunião após ouvir
Liliete comentar que todas as práticas do ACL teriam que ser remotas, que seria difícil para
o CRF aceitar alguém que se formou em farmácia 100% online, ainda mais sendo da UFSC.
Após isso então aprovaram o fator de microbiologia somente converter o conceito P online
aqueles que não tiveram a básica no ER. Júlia comenta que são 499 alunos com pelo
menos 1 mencao P e vitória fala que há alunos com mais de 10 conceitos P. Diz que o que
está em debate nos departamentos é prioridade de cima pra baixo. Ou seja, da décima fase
para a primeira. Comenta que o departamento de química está pressionando a reitoria
dizendo que eles são prioridade e devem poder retornar ao ensino presencial. Vitória fala
que comentaram na reunião sobre a carta que mandaram para os professores sobre as
avaliações dos alunos e que receberam elogios de Mareni e Norberto. Finaliza dizendo que
os planos de ensino não foram aprovados e serão na continuação da reunião na semana
que vem. Nadia fala que citologia já está sendo falado ter um intensivão de meio período
por uma semana, presencialmente, mas nada está certo ainda, e que teria um termo para o
aluno assinar dizendo que está com condições de saúde para ter aula presencial. Vitória
fala que tudo na ufsc agora vai ter de ser com termo de condições de saúde. Vitória diz que
para todos os alunos do estágio final já foi repassados uma lista para serem vacinados e
estão sendo vacinados, e que na teoria todos que irão reverter conceito P presencial vão

estar vacinados com pelo menos a primeira dose, o que é algo bom. Marcela explica que
está sendo mandado email para adicionar pessoas que não estão na lista. Vitória fala que a
perspectiva é que no final do mês que vem toda nossa faixa etária estaria vacinada. Vitoria
pergunta se há alguma pergunta e como ninguém se pronuncia, finaliza a reunião.
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