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ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CENTRO ACADÊMICO DE FARMÁCIA
Ao décimo quinto dia do mês de março 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: Camilla Verdi, Camile Cerezolli, Carolina Neres Baldissarelli,
Gabriele Fritsch, Giulio Santos Sala, Igor Roberto, Laura Silva, Leticia Demetrio,
Letícia Lis, Roberta Correa, Tainah Paiva Vinícius Boff e Yasmin Dalsenter. Foi
aguardado cinco minutos de tolerância, então o presidente Vinícius inicia a sessão
saudando a todos, a seguir pede para a secretária Camilla fazer a leitura da ata da
2ª Reunião Ordinária, que após algumas considerações foi aprovada. Vinícius então
comenta as três pautas a serem tratadas na reunião, realiza a apresentação dos
tópicos da reunião, que são: 1. Informes: Gabriele se inscreve para informes e
relata sobre convite do Luciano, do NDE, sendo um convite aberto para uma reunião
sobre a curricularização da extensão do curso de Farmácia, pede para que as
pessoas do curso sejam convidadas e destaca a importância da participação,
comunicando que a reunião ocorrerá na quinta-feira, às 9h da manhã. Vinícius
ressalta a importância também. Letícia fala da Reunião do Colegiado, que foram
aprovados os Planos de Ensino, fala também do processo da Farmácia Escola que
está sendo finalizado para retornar, bem como da utilização do laboratório de
sanitizantes pela EJ, que está tentando através de comunicação com o professor
Filipe. Também avisa da abertura das solicitações de quebra de pré-requisito e
também do ato de abertura do Coletivo Hígia. Avisa que logo iniciarão as aulas de
Análise Farmacopéica, e que as mesmas serão condensadas nas férias, em 4
semanas, para os formandos. 2. Eleição da reitoria: Vinícius fala que é muito
importante a representação dos alunos, que estejamos por dentro e sabendo das
propostas, além dos perfis dos candidatos, para que exerçamos voz ativa, tendo
consciência do voto. Fala que é preciso entender o que faz sentido para o Centro de
Ciências da Saúde, para o Curso de Farmácia, para extensão, para a Assistência
Estudantil, já que tópicos do nosso cotidianos são tomados como decisão da
reitoria. Vinícius pergunta se alguém tem dúvida sobre as chapas, ninguém se
pronuncia. Gabriele reforça a importância da participação dos estudantes, pois
vive-se um momento nacional muito crítico politicamente falando, e que levando isso
em consideração, é necessário olhar para as propostas dos candidatos e verificar as
prioridades, porque precisamos estar dentro delas como estudantes. Letícia afirma

que precisamos nos preocupar em falar com os calouros, porque são cinco turmas
de pessoas que não estiveram ou estiveram apenas por uma semana na
universidade. Continua dizendo que é percebido que os estudantes não sabem
porque devem votar, o porquê do estudante participar, então mais do que nunca
precisamos conscientizar e falar sobre a importância do voto. Ainda recomenda que
seja feita por cada um a tarefa de lembrar as pessoas, já que o voto era sempre
presencial e agora, no primeiro turno, será online. Embora saibamos que o segundo
turno será presencial, ele ocorrerá na segunda semana de aula. Destaca que é uma
grande tarefa e responsabilidade, logo precisamos entender isso e passar
segurança aos que chegaram posteriormente. Letícia ainda ressalta que é preciso
falar sobre o que está acontecendo no país e que precisamos agir exercendo a
nossa cidadania, e podemos fazer isso realizando nosso papel como estudante da
Universidade Federal de Santa Catarina. Ressalva que seria muito cômodo para as
pessoas que estão encerrando seu ciclo como graduando se isentar dessa
responsabilidade. Vinícius finaliza afirmando que a conscientização sempre deve
visar uma universidade melhor. 3. Outras que ocorrerem: O presidente questiona
se alguém deseja tratar de alguma pauta específica nesse momento destinado a
isso, mas não surgem outras pautas pelos presentes. Sendo assim, encerradas as
pautas da reunião e sem acréscimos, o Presidente Vinícius agradece a atenção e o
tempo de todos, finaliza a reunião desejando um bom final de semestre e que
permaneçamos unidos. Dessa forma, finalizou-se a sessão e lavrou-se a presente
ata que será assinada por mim, se aprovada na próxima reunião.
Florianópolis, 15 de março de 2022.
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