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ATA DA 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CENTRO ACADÊMICO DE FARMÁCIA
Ao décimo nono dia do mês de agosto de dois mil e vinte um, na plataforma
Google Meet, às dezenove horas e trinta minutos, reuniu-se o Centro Acadêmico de
Farmácia. Participaram da reunião os alunos: Beatriz Melim, Cauê, Elisa, Gabriele,
Giovana, Heloísa, Igor, Jéssica, Júlia, Letícia, Lucas, Lucas Camargo, Robson,
Sara, Tainee, Vitória, Yasmim. A presidente Letícia inicia a reunião. Primeira pauta:
informes sobre reversão do conceito P. Gabriele fala que os professores das
matérias experimentais de química, como físico-química e
analítica, estão
organizando as aulas práticas, diz que já mandaram termos de quem quer realizar a
parte prática, e já está meio que tudo organizado. Comenta que a química analítica
experimental terá 4 dias seguidos de aulas presenciais. Vitória fala que 2 formandos
ainda precisam reverter o conceito P de físico-química, mas eles não foram
informados, nem alunos que fizeram antes a matéria foram informados, somente os
que estão fazendo a matéria agora, que é uma desorganização do Departamento
de Química. Em relação às matérias de alimentos, Letícia fala que bromatologia já
estava com todas as práticas remotas e microbiologia de alimentos apenas um
crédito seria presencial, que seria possível realizar. Comenta que faz um mês que
mandaram formulário de interesse para fazer esse crédito totalmente remoto e não
ficar com conceito P. De acordo com o formulário, muitos quiseram e o colegiado
aprovou dessa forma. Fala que ainda está em aberto o envio do termo e que ficará
até final de setembro para fazer esse crédito. Continua dizendo, que as outras
matérias de alimentos deixarão totalmente remotas suas aulas. Fala que o CCB
continua com tudo remoto como no início dessa forma de ensino e seguem
querendo manter tudo remoto para o próximo semestre como estão. Letícia começa
a falar sobre o CIF, dizendo que tem um grupo de trabalho cuidando só disso, da
reversão do conceito P das matérias. Comenta que Análise de Fármacos e
Medicamentos, Produção e Controle de Medicamentos I e II abriram formulário pra
ver quem queria fazer, nas férias, ou não. A intenção é seguir a dinâmica de 70%
de conteúdo remoto e 30% de práticas presenciais. Fala que para Análise de
Fármacos seriam 5 encontros presenciais e produção II e II 3 encontros (1 para a
parte de controle de qualidade e 2 para produção). Diz que eles estão na etapa de
triagem e que a quantidade de horas que será como se fosse um dia de prática
mesmo, 4 créditos. Análise de fármacos abriu somente para reversão do conceito P,
e estão analisando se semestre que vem já fazem junto com a matéria. Letícia

comenta que a maioria optou por ser em outubro, e uma parte optou durante o
semestre no horário disponível. Diz que muitos não responderam e que alguns
formulários ficaram sem 30 respostas. Avisa que os professores pediram pra ficar
mais atento a isso, que precisam de respostas. Lembra de ficarmos atentos aos
e-mails institucionais, pois esses avisos são mandados lá. Comenta ainda, que
estão fazendo triagem pelas prioridades e depois será por IAA, Letícia fala que não
concorda dessa forma. Continua dizendo que após fazerem a lista, os aprovados
precisam assinar, essa lista vai para a reitoria e após ser aprovado não pode entrar
nem sair mais ninguém, então quem desistir não poderá ser reposta sua vaga, deve
se comprometer, pois não será substituída. Quem fizer uma parte da disciplina e
desistir por exemplo na primeira semana, irá para o final da fila por ter desistido, e
ter tirado a vaga de quem está com conceito P. Letícia fala que isso é para reforçar
que é um retorno bem responsável. Também diz que deve ter uma certeza que vai
conseguir voltar para Florianópolis e que talvez será sem o Restaurante
Universitário, porque não tem certeza que vai voltar. Comenta que querem analisar
a questão da alimentação, mas que é complicado ainda. Letícia fala que Análise
farmacopeica está com formulário aberto para o próximo semestre, e que vai ser
presencial, pois o professor Flávio diz que não tem como fazer online a matéria e
queria segurança para retornar presencialmente, e a princípio é para os formandos
21.2 e 22.1 que ainda não fizeram a matéria e que os professores estão formando
as turmas. Letícia diz que basicamente é isso de informes da reunião do CIF, e que
análise de fármacos se disponibilizou em fazer em dezembro as aulas presenciais .
Fala também, que estavam pensando em separar por semanas, em uma semana
reverter produção, outra análise de fármacos e etc, mas não é nada certo. Letícia
responde a pergunta do Robson no chat que eles estão priorizando tudo remoto
para formandos. Também comenta que esse semestre surgiu plano com 100% de
toxicologia e depois sumiu, para quem está com conceito P, e para os formandos
está sendo 100% remoto. Diz que ficará devendo isso pois o departamento de
Patologia é mais complicado para contato. Letícia diz que acha que falou tudo que
precisava de informes e abre para as perguntas. Robson pergunta no chat referente
às optativas de outros cursos, se elas contam como optativa ou hora complementar,
e Letícia diz que isso precisa ser visto no currículo, se conta como equivalente,
senão, ela valerá como complementar. Maria Boell pergunta sobre micologia e
Letícia fala que o formulário está aberto, que essa semana já começou a reversão
do conceito P, diz que a professora gravou tudo no CCS essa semana e colocou no
moodle, além das atividades pra fazer e então isso reverte o conceito P. Também diz
que a uroanálise e a micologia para o semestre que vem será tudo assim, todo
conteúdo liberado, teórico e prático. Letícia responde a Lucas sobre a produção I e
II se será em outubro, dizendo que sim. Robson pergunta se CIF e ACL se
conversaram pois os dois vão reverter conceito P nas férias, Letícia diz que
comentou isso e o CIF disse que falaram que já é difícil organizar um departamento,
imagina dois, que era para a coordenação resolver os choques. Letícia diz que
mandará e-mail sobre isso para Liliete e Jairo. Letícia fala que no geral os
departamentos estão preocupados como organizar as reversao P mas que não

olham o lado do aluno, que tem mais departamentos para reverter conceito P. Maria
Boell comenta sobre matérias optativas que nunca foram ofertadas, como ficará.
Letícia diz que comentou isso na reforma e Mareni disse que muitos desses
professores se aposentaram e não teria alguém para substituí-los. Também fala
que a certeza é Farmácia Clínica que terá o eixo todo e Adesão e Comunicação
para o SUS, pois a professora da matéria comentou na aula. As outras não sabem,
diz que alguns professores poderiam dar, porém a resposta é que sempre já estão
muito ocupados… Vitória comenta que muitas optativas foram criadas porque algum
professor gostava muito de um assunto, e aí surgiu a ideia de matéria, mas se
aposentaram e não tem ninguém que goste daquilo e queira dar. Letícia diz que o
novo currículo ficou só para 2023 e terá novas optativas que foram comentadas e
estão sendo estudadas. Segunda pauta: informes de reuniões. Letícia fala que teve
reunião do CIF, ACL, CEB, GT do CIF. Diz que a do GT do CIF já passou. Sobre o
CIF foi falado sobre reversão e que a maioria concordou com reverter em outubro.
Fala que no GT foi em outubro ou dezembro. Comenta sobre o conselho de unidade
do CCS, onde foi aprovado atividades presenciais de enfermagem e de odonto, de
farmácia foi aprovado hematologia e foi falado de professores voluntários que
retornaram. Letícia adentra o assunto do CEB, diz que basicamente a reunião
inteira ficou sobre chamar uma greve geral da UFSC e foi uma discussão séria,
maioria votou nulo. E ficou um caos, e a pergunta maior foi se os 3 sim e 2 não e 9
abstenções chamariam uma greve, e decidiram que não, deveriam fortalecer as
bases primeiramente. Retirando da reunião é que iriam construir uma nota falando
sobre a universidade. Sobre o ACL Letícia diz que não vai poder falar pois a
representante Yasmin não pode estar na reunião e quando retornar irá comentar.
Tainah fala sobre a reunião do Colegiado, diz que Letícia já falou os principais
pontos sobre as disciplinas ofertadas neste semestre, que vão ser da mesma forma
que semestre. Comenta que foram aprovadas, tem uma lista desde as iniciais até as
finais, diz que assim que sair a ATA vai ser postado no insta todas como ficarão.
Outra coisa foi as matérias do Uroanálise e Micologia ser 100% remotas e será
assim depois. Finaliza. Letícia informa que Vitória e ela assumiram como discentes
do Conselho de Curadores, que junto com o CUn são as instâncias máximas que
cuidam da parte de gastos da Universidade, e há cadeiras para os estudantes, ela a
assumiu e Vitória será sua suplente. Terceira pauta: formandos. Letícia diz que os
formandos são lista de prioridade para listas de reversão de conceito P remota e
presencial. Fala da reversão de Bioquímica Clínica que um colega dela da oitava
fase não estava na lista mandada e tinha alunos da sexta fase mas ele não, e ele
vai fazer estágio semestre que vem. Falou que foi reformulada a lista pensando nos
critérios após ele ir falar com os professores. Quanto a colações se solicitar colar
grau em gabinete continua lá no espaço colaborativo da farmácia no Moodle.
Quanto à formatura, Letícia diz que o CAF nunca participou dessa parte, mas sim
que vem da reitoria, que disponibiliza dias e a coordenação decide, e o CAF nunca
participou da escolha de datas, só explicando. Diz que era isso sobre formandos e
abre perguntas. Marcela fala que vai se formar semestre que vem e que ficaram se
perguntando se a colação entrava nas novas regras de atividades presenciais, pois

as aulas estão voltando, e eles vão se colar grau em março. Pede se tem como
perguntar sobre isso, para questão de se organizar. Também pergunta sobre
ENADE, se tá rolando e quando, e como vai ser. Vitória diz que sobre colações o
setor de administração está voltando aos poucos para teste por causa do drive, e
sobre o Enade tá tendo mas não sabe como. Diz que colação talvez tenha. O
Enade, Letícia, diz que a coordenação é quem cadastra os alunos formandos.
Letícia diz que mandará email para a coordenação se foi feita a inscrição, e quem
são os alunos. Letícia fala que a portaria da UFSC recente meio que coloca o que
está rolando como ensino híbrido nosso e química, além da volta de uns técnicos
administrativos. Mas diz que vai comentar com a coordenação sobre a colação
presencial mas não garante que já deem resposta pois é só em março, e que isso
precisa ser ajustado desde já pois envolve famílias. Vitória fala que o local onde era
as colações hoje é a vacinação e isso seria pensado pois agora usam tudo para
vacina, lá dentro. Mas diz que vão perguntar. Letícia diz que se não há mais
perguntas podem encerrar, reforça que se houver perguntas mandem no insta do
CAF.
Nada mais havendo a tratar, a Presidente Letícia agradeceu a presença de todos e
deu por encerrada a sessão, da qual, para constar, eu Letícia Demetrio Simão,
lavrei a presente ata que será assinada por mim, se aprovada na reunião
subsequente.
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