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ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CENTRO ACADÊMICO DE FARMÁCIA
Ao vigésimo segundo dia do mês de fevereiro de dois mil e vinte dois, na plataforma
Google Meet, às dezenove horas e trinta minutos, reuniu-se a gestão interna do
Centro Acadêmico de Farmácia e estudantes do curso. Compareceram à reunião os
seguintes graduandos: Aline Cruz Silva, Amanda Silva de Borda, Ana Carolina Silva
Andrade, Aymee Luara Andrade, Camilla Verdi, Gabriele Fritsch, Giulio Santos Sala,
Giulia Karam, Igor Roberto, Julya Steurer, Laura Maria Effting Silva, Leticia
Demetrio, Letícia Lis, Lorena Thais Pinto, Marcos Räder, Maria Eduarda Corrêa
Boell, Maria Eduarda Sandin, Tony Vieira, Vinícius Boff, Vitória Vito e Yasmin
Dalsenter. Foi aguardado cinco minutos de tolerância, então o presidente Vinícius
inicia a sessão saudando a todos, lê as cinco pautas a serem tratadas na reunião,
pedindo a atenção de todos e solicitando sempre que possível as câmeras ligadas.
A seguir realiza a apresentação dos tópicos da reunião, que são: 1. Informes
Letícia Lis conta que será fundado o Coletivo Hígia, que já conta com diretoria
formada, já com três setores e detalha que a Diretoria de Coletivo conta com Maria
Claudia Bittencourt e Carolina Camargo, a Diretoria de Marketing com Tuani
Tancredo e a Diretoria de Administração com Laura Maria Effting, comunica o
lançamento para dia dezesseis de março e convida todos a seguirem o mesmo no
Instagram. Gabrielle faz o repasse da reunião do Colegiado: o ramo de Farmácia
Estética entra em várias discussões pelo NDE, informa que os representantes do
CIF entrarão em Processo eleitoral para o centro, e que como candidatos estão os
professores Filipe e Lilian, que pretendem reeleição para um mandato presencial.
Conversa sobre o retorno ao modelo presencial e a importância do cadastro de
vacinas nas atividades. Repassa sobre o processo da Farmácia Escola, que
aguarda a visita da Vigilância Sanitária, e que após sair o alvará iniciarão as
atividades. Informa que já começaram discussões sobre o novo currículo e
equivalências, além de pensarem nos alunos que decidirem pela migração entre
cursos. O último ponto de pauta foi relacionado ao Laboratório Sanitizante
pertencente a Farmácia Escola, que supriu o Hospital Universitário de insumos, mas
que atualmente encontra-se sem atividades. Informa que a Jornada Acadêmica de
Farmácia já tem data definida, de 12 a 15 de setembro e que será em modelo
totalmente remoto. 2. Reversão do conceito P A pauta iniciou com Vinícius
abordando quais choques e problemas estão sendo encontrados, por meio das
respostas do formulário, e que tendo essas respostas, a intenção será conversar

com a coordenação para buscar a melhor forma de resolver isso. Igor comenta que
entrou no Moodle, e destaca que já estão mapeadas as disciplinas que cada aluno
precisa reverter, comenta que não sabe qual análise será feita se eles já têm
conhecimento do que falta de reversão. Fala-se da pior situação, que é da disciplina
de Parasitologia Clínica. Ainda é questionado que tipo de análise o formulário
pretende adentrar e se a ideia é ir atrás dos professores. Vinícius explica que o CAF
busca levantamento de categorização (fase, disciplina, prioridade), com base no que
for recolhido, para então contatar os departamentos para dar as informações
resolutivas sobre disponibilidades de laboratórios, salas e professores. Igor fala que
eles já têm os subsídios na planilha, então Vitória comenta que a planilha não é
atualizada desde o início da Reversão P. Igor agradece e deseja boa sorte com o
formulário. Vinícius questiona se ainda há dúvidas, e não havendo segue à próxima
pauta. 3. Análise Farmacopeica Vinícius pede para Letícia informar sobre o
formulário que aconteceu. Letícia informa que o formulário ainda está aberto, e que
ela e o Professor Flávio tem contato direto, relata que o formulário já está com 141
respostas, e que as pessoas da 9º fase falam que não há limitação, embora Letícia
demonstre angústia em realizar a disciplina concomitante com o estágio. Comenta
que o possível para o próximo semestre é fazer cinco turmas com cerca de 10 a 12
alunos, enquanto a demanda é de quinze turmas. Letícia diz que assim que falar
com o Professor Flávio apresentará a solução encontrada. Percebe-se que há um
número muito maior de pessoas do que a matéria comporta. Logo, fala que os
graduandos que têm previsão de formatura para daqui 2 anos ou mais talvez não
cursarão a disciplina agora, pois existem muitos formandos para o semestre de 22.2
e 23.1. 4. Novo currículo É informada a importância de um material informativo
sobre o novo currículo, pois não se sabe como será feito para migrar e ainda não se
têm muitas informações relacionadas às equivalências. Yasmin diz que vai um
tempo até tudo ser ofertado e que o novo currículo será implementado aos poucos,
que será difícil pois enfrentaremos um período com dois currículos simultâneos,
então precisamos ser pacientes. 5 Outras que surgirem Giulio pergunta se
Química Farmacêutica será presencial, Letícia fala que no semestre que volta
presencial, se algum professor quiser ofertar sem todas as práticas, ou seja, com
calendário reduzido, isso poderá ser feito. Mas que sim, Química Farmacêutica
teórica vai ser presencial. Igor e Letícia comentam que quem se formar em 22.2 e
23.1 terá que se formar junto de outros cursos. Igor disse que quem começou
organizar foi a Enfermagem e por isso ele está perdido. Yasmin informa sobre o
ACL, dizendo que os professores aprovaram os planos de ensino do próximo
semestre 100% presencial. É destacado que a eleição da reitoria está para ocorrer e
Vitória fala sobre a inscrição das chapas, além de destacar a importância dos votos.
Sendo assim, encerradas as pautas da reunião e sem acréscimo, o Presidente
Vinícius agradece a atenção e o tempo de todos, finalizando a reunião, assim
finalizou-se a sessão e lavrou-se a presente ata que será assinada por mim, se
aprovada na próxima reunião.
Florianópolis, 22 de fevereiro de 2022.
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