
Esclarecimento sobre os horários do curso de Farmácia para o semestre 

2021.2 

 

Prezad@s estudantes, 

Saudamos tod@s vocês com o desejo de que estejam bem! 

O semestre 2021.2 continuará sendo prioritariamente remoto, conforme 

estabelecido na Resolução Consepe 131/2020, que regulamenta, em caráter 

excepcional, a adoção de atividades de ensino remoto para os cursos de 

graduação da UEFS. Por este motivo, reiteramos alguns esclarecimentos já 

feitos para o semestre 2020.1 e fazemos algumas observações adicionais a fim 

de que fique claro para tod@s as estratégias e condições adotadas para garantir 

o desenvolvimento do semestre. 

Estas estratégias foram decididas em reunião de Colegiado e tem-se o 

seguinte: 

- as  disciplinas teóricas serão ofertadas de modo remoto, havendo 

combinação de atividades síncronas (ao vivo) e assíncronas (gravadas por meio 

diversos para consultar a qualquer momento); 

- as  disciplinas teórico-práticas serão ofertadas de modo remoto, havendo 

combinação de atividades síncronas (ao vivo) e assíncronas; 

- as  disciplinas com atividades práticas ofertadas pelo Departamento de 

Ciências Biológicas (Histologia, Biofísica I, Genética Humana I, Bioquímica II, 

Biologia Celular e Molecular, Elementos de Anatomia)  e Departamento de 

Exatas (Química Orgânica I, Química Analítica e Química Geral e Inorgânica) 

ocorrerão de modo remoto com atividades síncronas e assíncronas;  

- as disciplinas com atividades práticas ofertadas pelo Departamento de 

Saúde ocorrerão de modo híbrido (a parte teórica será remota, algumas aulas 

práticas serão adaptadas para o modo remoto e outras ocorrerão de modo 

presencial). Para este planejamento, consideramos os meses de novembro e 

dezembro de 2021 para que ocorram as aulas presenciais. Quanto a este 

aspecto, esclarecemos que os laboratórios estão devidamente adaptados 

conforme orientações definidas pela Comissão de Biossegurança do curso de 

Farmácia, mas precisaremos ter condições sanitárias também adequadas, que 

possam garantir o retorno presencial. Frisamos ainda que foram ofertadas 

turmas práticas adicionais a fim de garantir a maior oferta de vagas nessas 

disciplinas.  

 Esclarecemos também que o Colegiado está em constante diálogo com o 

Departamento de Saúde visando dar condições estruturais para garantir que os 

estudantes que tenham aula remota e práticas sequenciais consigam assistir 

aulas nos laboratórios de informática da própria UEFS, evitando prejuízos no 

acompanhamento das aulas. Isso porque não foi possível dar intervalo entre 

todas as aulas, já que isso implicaria no uso do turno noturno. Ainda assim foi 



preciso estender o horário de algumas disciplinas até 19h30 para garantir a 

oferta, conforme pode ser visto no horário 2021.2.  

  Todos os detalhes de como serão desenvolvidas cada disciplina serão 

esclarecidos pelos respectivos professores, devendo também constar nos 

planos de ensino. 

Dadas tais circunstâncias, solicitamos o auxílio de tod@s vocês para que 

o semestre 2021.2 ocorra de modo proveitoso e seguro. Qualquer necessidade 

ou esclarecimento, relatem diretamente a (o) professor(a) da disciplina e, 

havendo necessidade, ao Colegiado, por email (colcfar@uefs.br), para que 

tenhamos conhecimento e possamos tomar providências necessárias. 

 

Abraço afetuoso! 
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