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Execução dos processos e decisões do Colegiado do curso de Bacharelado em FARMÁCIA 
- UNIFAMA 

O Colegiado do curso de Farmácia atua na logística do curso, no sentido de deliberar as principais decisões relacionadas anuição dos trabalhos 

previamente decididos pelo NDE, na solicitação dos estudantes, dentre outras atividades relacionadas ao curso. 

Com este documento tanto o colegiado quanto o NDE elucidam as suas atividades, formando assim um suporte de registro para o 

acompanhamento e a efetuação de seus processos e tomadas de decisões, possibilitando a execução de seu fluxograma e avaliações periódicas 

sobre seu desempenho ou para a implementação ou ajustes de práticas de gestão, Indicador 2.11 do Instrumentos de Avaliação do Curso de 

graduação em Farmácia. 

 

Data Evento Decisão Status 

03/08/2016 Primeira reunião do Colegiado com 

Diretor Presidente da UNIFAMA e 

Diretora Acadêmica. 

- Formação do Colegiado; 

- Atuação do Colegiado; 

- Divulgação do vestibular; 

- Calendário Acadêmico; 

- Atribuição de aulas e planos de 

ensino; 

- Leitura do PPC; 

Finalizado 

19/12/2016 Segunda reunião do Colegiado - Finalização do semestre; 

- Dificuldades dos alunos 

ingressantes em disciplinas 

específicas; 

- Encerramento do semestre; 

- Planejamento do próximo 

semestre; 

 

Finalizado 

20/01/2017 Terceira reunião do Colegiado  - Inicio de semestre; Finalizado 
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- Plano de ensino e atribuição de 

aula; 

- Representante discente; 

- Inserção do acadêmico no meio 

social; 

- Incentivar mais os acadêmicos; 

18/07/2017 Quarta reunião do Colegiado - Encerramento e início de 

semestre; 

- Relatórios de aula práticas; 

- Projetos sociais a serem 

desenvolvidos; 

- Lançamento de diário; 

Finalizado 

12/11/2017 Quinta reunião do Colegiado - Atualização da DCN de farmácia; 

- Plano de ação do colegiado; 

- Pesquisa da CPA; 

Finalizado 

22/01/2018 Sexta reunião do Colegiado - Leitura da DCN de farmácia; 

- Atualização do PPC; 

- Matriz, disciplinas, ementas e 

bibliografias; 

- Incentivo a pesquisa e a procura 

da biblioteca; 

 

Finalizado 

2/07/2018 Sétima reunião do Colegiado - Finalização do semestre; 

- Inicio do semestre letivo 

2018/02; 

- Atribuições e planos de ensino; 

- Ações do colegiado; 

- Regulamentos dos laboratórios; 

Finalizado 

07/11/2018 Oitava reunião do Colegiado - Finalização do semestre;  
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- Finalização do PPC atual; 

- Dificuldades dos alunos; 

- Atividades avaliativas; 

- Projetos sociais; 

14/01/2019 Nona reunião do colegiado - Mudança de coordenação de 

curso e membros do colegiado; 

- Atualização quanto ao PPC 

atual; 

- Calendário acadêmicos; 

- Atribuições e planos de ensino; 

Finalizado 

31/05/2019 Décima reunião do Colegiado - Atribuições e planos de ensino; 

- Aulas aos sábados; 

- Horários das aulas; 

- Incentivo a publicações; 

 

Finalizado 

03/08/2019 Décima primeira reunião do 

colegiado 

- Planos de ensino e atribuições 

de aula; 

- Promover ações de visibilidade 

ao curso; 

- Revista Nativa; 

Finalizado 

25/11/2019 Décima segunda reunião do 

colegiado 

- Finalização do semestre; 

- Semana Acadêmica e projetos 

sociais; 

- Finalização do PPC e matriz 

nova; 

Finalizado 

01/02/2020 Décima terceira reunião do 

colegiado 

- Inicio do semestre letivo; 

- Solicitação com antecedência 

dos laboratórios;  

- Abonos de faltas; 

Finalizado 
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-  Publicações científicas e 

congressos; 

- Interdisciplinaridade; 

19/03/2020 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 

NDE/COLEGIADO 

- Suspensão das aulas 

presenciais; 

- Portaria MEC 2117/2019; 

- COVID-19; 

- Aulas remotas – opção para 

novos formatos de aulas; 

- Desenvolvimento do Portal 

UNIFAMA; 

- Aulas gravadas no portal; 

- Novos planejamentos de aulas e 

mudança das cargas horárias do 

curso; 

Finalizado 

30/07/2020 Décima quarta reunião do colegiado - Suspensão das aulas 

presenciais; 

- Suspensão das atividades 

práticas; 

- Mudança de disciplinas; 

- Semana acadêmica online; 

- Atualização do Portal UNIFAMA; 

- Suspensão dos estágios 

acadêmicos; 

Finalizado 

08/12/2020 Décima quinta reunião do colegiado - Dificuldades das aulas remotas; 

- Mudanças de didáticas e 

processo de ensino-

aprendizagem; 

Finalizado 
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- Planejamento de disciplinas para 

o próximo semestre; 

 

26/01/2021 Décima sexta reunião do colegiado - Mudança de coordenação e 

colegiado do curso; 

- Processo da farmácia 

Universitária; 

- Convênios para os estágios 

acadêmicos; 

- Aulas práticas; 

Finalizado 

25/07/2021 Décima sétima reunião do 

colegiado 

- Finalização do semestre; 

- Projetos de responsabilidade 

social; 

- Atualização do Portal UNIFAMA; 

Finalizado 

25/11/2021 Décima oitava reunião do colegiado - Relatório da CPA; 

- Fluxograma de ação do 

colegiado; 

- Semanas acadêmicas; 

Finalizado 

16/01/2022 Décima nona reunião do colegiado - Plano de ação do colegiado; 

- Inicio do semestre; 

- Projetos sociais e institucionais; 

Finalizado 

28/07/2022 Vigésima reunião do colegiado - Ementas e bibliografias da 

biblioteca online; 

- Reconhecimento do curso; 

- Finalização do semestre; 

- Farmácia universitária e os 

convênios; 

Finalizado 

 

 


