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1 INTRODUÇÃO 

Este relatório apresenta os resultados do trabalho desenvolvido pela 

coordenação do Colegiado do curso de Farmácia (gestão 2017-2019), composta pela 

professora Dra. Tatiane de Oliveira Silva Alencar e pelo professor Dr. Manoelito 

Coelho dos Santos Júnior. Conforme previsto no plano de trabalho apresentado pelo 

chapa, as ações realizadas visaram a resolução de problemas identificados no curso 

na perspectiva de sua qualificação, com base em uma gestão coletiva e considerando 

as dimensões político-institucional, político-pedagógica e técnico-administrativa que 

orientam a universidade. 

Reiteramos que os princípios norteadores desta gestão foram: 

 Compromisso com a missão, visão e respeito aos princípios da gestão 

político-institucional; 

 Co-gestão democrática, transparente e participativa; 

 Articulação intra e interinstitucional; 

 Formação profissional com base no perfil humanista, crítico, reflexivo e 

interdisciplinar; 

 Indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão 

 Defesa do caráter público e gratuito da universidade. 

Com base em tais princípios e nas necessidades apresentadas pelo curso 

foram elencados os seguintes Eixos de trabalho: 

I - Estrutura e funcionamento do Colegiado 

II - Projeto do Curso 

III - Fortalecimento institucional do curso 

IV - Qualificação para a formação docente 

V - Articulação com outros cursos da saúde 

VI - Integração com o movimento estudantil 

VII - Divulgação das ações desenvolvidas 



As ações planejadas e os resultados alcançados, considerando cada eixo, 

são apresentados a seguir e representam o esforço dedicado desta coordenação e 

dos representantes do Colegiado, junto dos demais órgãos, direções, coordenações, 

Conselhos e Reitoria da UEFS para a sua discussão e implementação. Ressaltamos 

que o relatório de atividades produzidas pela coordenação do Colegiado foi 

apresentado, ao fim de cada ano de gestão, em reunião de Colegiado, conforme 

estabelece a Resolução CONSU 39/2011. 

 

2 AÇÕES PLANEJADAS E RESULTADOS ALCANÇADOS POR EIXO: 

Eixo I - Estrutura e funcionamento do Colegiado 

1- Zelar pelo cumprimento dos instrumentos normativos do curso de Farmácia, 

divulgando-os aos docentes e discentes, possibilitando o exercício pleno dos 

seus direitos e deveres: 

 Resposta à Diligência do Conselho Estadual de Educação (Ofício CEE nº 

337/2017), em decorrência do processo de Reconhecimento do Curso; 

 Resolução Consepe nº 52/2018, que estabelece critérios de Composição do 

Colegiado, em atendimento à Resolução CONSU 39/2011 

 Resolução Consepe nº 62/2018, que revoga a Resolução CONSEPE nº 

69/99 e altera o artigo 11 da Resolução CONSEPE nº 156/2010  

 Resolução Consepe nº 92/2018: Regulamenta a concessão de Auxilio 

Acadêmico aos discentes do Curso de Farmácia da UEFS que cumprem 

Estágio Obrigatório, na área de indústria farmacêutica, em instituições 

situadas no Estado da Bahia e fora da região metropolitana de Feira de 

Santana. 

 Portaria do Gabinete da Reitoria nº 437/2018 que institui a Comissão 

Implantação da Farmácia Escola da UEFS; 

 Portaria do Departamento de Saúde nº 42/2017, que institui a Comissão de 

elaboração e acompanhamento do projeto para o prédio do curso de 

Farmácia;  

 Portaria do Colegiado nº 01/2018, que institui a Comissão Permanente de 

Avaliação (CPA Farmácia); 

 Formulários padronizados para solicitação de segunda chamada e de revisão 

de prova final;  



 Portaria do Colegiado nº 01/2019, que atualiza a composição da CPA 

Farmácia; 

 Instrução normativa nº 1/2019: Estabelece os procedimentos relativos à 

contabilização das atividades complementares dos discentes do curso de 

Farmácia; 

 Instrução normativa nº 2/2019: Estabelece procedimentos para a solicitação 

de bolsa/auxílio acadêmico para os estágios curriculares. 

2- Promover as condições necessárias ao funcionamento das comissões instituídas 

pelo Colegiado do Curso de Farmácia; 

 Regularidade do horário de funcionamento do Colegiado; 

 Diálogos com a Gerência de Recursos Humanos e o Departamento de Saúde 

visando a obtenção de estagiários para apoiar as atividades do Colegiado. 

Eixo II - Projeto do Curso 

3- Promover e participar de discussões a respeito da curricularização da extensão; 

 Discussão da minuta de Resolução sobre curricularização da extensão no 

Colegiado e participação das discussões na Câmara de Graduação. 

 Resolução Consepe nº 129/2019, aprovada em novembro de 2019 com 

discussão prevista nas Áreas de conhecimento e na Comissão de Reforma 

curricular. 

4- Manter e ampliar a articulação com as instituições de Saúde Municipais, 

Estaduais e Federais para o fortalecimento das atividades de ensino, pesquisa e 

extensão. 

 Estabelecimento de novas cooperações com instituições estatais e 

municipais para a realização de estágios curriculares. 

5- Estimular e acompanhar a realização de estágios extracurriculares e voluntários. 

 Atualização da Coordenação de Estágios em Farmácia; 

 Articulação entre a Coordenação de Estágios e a Coordenação de Assuntos 

Estudantis (CODAE); 

 Divulgação de vagas de estágios para os discentes. 

6- Elaborar instrumentos para garantir a avaliação permanente dos componentes 

curriculares, docentes e discentes em consonância às orientações da Comissão 

Própria de Avaliação Institucional (CPA). 



 Criação e aplicação, pela Coordenação do Colegiado, de instrumento para 

avaliação de componentes do semestre 2017.2; 

 Formulação, pela CPA Farmácia, de novo instrumento de avaliação do curso, 

a ser aplicado para o semestre 2018.2. 

7- Discutir a respeito da semestralização do curso com a Pró-reitoria de Graduação 

(PROGRAD), Departamento de Saúde e Áreas de Conhecimento do Curso; 

 Resolução Consepe nº 60/2018, que altera a forma de ingresso do curso de 

Farmácia: semestralização em 2020.1. 

8- Solicitar atualização semestral dos planos de ensino dos componentes 

curriculares do Curso de Farmácia, prestando orientação aos docentes no que 

for necessário; 

 Discussão dos planos de ensino dos componentes curriculares do curso 

durante as Semanas Pedagógica (semestres 2018.1, 2018.2, 2019.1 e 219.2 ) 

na perspectiva das DCN Farmácia 2017; 

9- Zelar pelo cumprimento das normas e diretrizes para elaboração, apresentação 

e aprovação do Trabalho Final de Curso dos discentes do curso de Farmácia; 

 Revisão da Resolução Consepe nº 158/2010 no Colegiado e solicitação de 

contribuições pelas Áreas de Conhecimento. 

10-  Participar de maneira ativa das ações promovidas pelo Pet-Saúde/Gradua-SUS 

e PET- Saúde/Interprofissionalidade (2018-2020), tendo em vista a mudança 

curricular do curso de Farmácia alinhada às Diretrizes Curriculares Nacionais, a 

qualificação dos processos de integração ensino-serviço-comunidade e o 

desenvolvimento da docência e da preceptoria na Saúde; 

 Participação de docentes e dicentes do curso de Farmácia na modalidade 

PET-Saúde/GraduaSUS (2016-2018); 

 Participação de docentes e dicentes do curso de Farmácia na modalidade 

PET- Saúde/Interprofissionalidade (2019-2021); 

 Discussão dos currículos dos cursos de saúde na perspectiva da 

interprofissionalidade. 

11-  Manter integração com as Coordenações das Áreas de Conhecimentos do 

curso visando maior resolubilidade às questões didático-pedagógicas 

pertinentes; 

 Dialógos contínuos com as Áreas de Conhecimento, visando resolver 

problemas do curso e o atendimento de demandas; 



12-  Implementar a Farmácia Universitária em articulação com as Secretarias 

Estadual e Municipal de Saúde e aos programas e/ou projetos já desenvolvidos 

na UEFS (Clínica odontológica, Universidade Aberta à Terceira Idade; 

Residência universitária etc.) 

 Aprovação da Resolução Consepe nº 131/2018, que institui o Programa de 

Extensão Farmácia Escola da UEFS: articulação entre ensino, pesquisa e 

extensão; 

 Elaboração, encaminhamento e formalização de convênio com a Prefeitura 

Municipal de Feria de Santana/Secretaria Municipal de Saúde para 

implantação da Farmácia Escola da UEFS. 

 Realização de atividades do Programa de Extensão Farmácia Escola da 

UEFS: articulação entre ensino, pesquisa e extensão; 

 Estruturação do prédio da farmácia universitária. 

13-  Participar de fóruns nacionais e regionais de discussão sobre o ensino de 

Farmácia; 

 Encontro para implantação das Diretrizes Curriculares para Farmácia 

(abril/2018); 

 6º Congresso Brasileiro sobre Uso Racional de Medicamentos 

(novembro/2017); 

 V Fórum de Educação Farmacêutica do Estado da Bahia. 

14-  Promover discussões sobre implantação e renovação das Diretrizes 

Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Farmácia; 

 Oficina sobre as DCN para Farmácia: outubro de 2017; 

 Semana Pedagógica 2018.1; 

 Semana Pedagógica 2018.2; 

 Semana Pedagógica 2019.1; 

 Semana Pedagógica 2019.2; 

 Consultoria sobre Metodologias Ativas. 

15- Ampliar cenários de práticas e estágios para o desenvolvimento das atividades 

do curso de Farmácia, bem como participar dos debates acerca das normas e 

diretrizes relacionadas. 



 Ampliação de campos de estágio em Industria Farmacêutica: Bahiafarma e a 

empresa Viver Bem; 

 Retomada do contato com a Indústria Farmacêutica Natulab; 

 Ampliação de campos de estágio em Farmácia com Manipulação: Empresa 

Nowa Fórmulla; 

 Ampliação de campos de estágio vinculados a SESAB: Unidade de Pronto 

Atendimento, Hospital Especializado Lopes Rodrigues, Núcleo Regional de 

Saúde. 

 Ampliação de campos de estágio vinculados a Secretaria Municipal de Saúde: 

Hospital Inácia Pinto dos Santos. 

16- Criação da Comissão de Reforma Curricular; 

 Portaria do Colegiado nº 02/2019, que institui a Comissão de Reforma 

Curricular; 

 Discussão periódica dos trabalhos de reforma curricular pela Comissão. 

17- Adequação da matriz curricular do curso por meio da Resolução Consepe nº 

116/2019. 

Eixo III - Fortalecimento institucional do curso 

18-  Viabilizar, junto do Departamento de Saúde e demais setores da UEFS, as 

condições necessárias para o funcionamento adequado das atividades de 

ensino, pesquisa e extensão do curso de Farmácia. 

 Participação do curso, por meio de seus docentes, no projeto de Residência 

multiprofissonal em Saúde da Família e Residência em Urgência, 

Emergência e Traumas; 

 Inserção do curso de Farmácia no projeto do Ambulatório de Especialidades 

da UEFS; 

 Trabalho articulado da Comissão de elaboração e acompanhamento do 

projeto para o prédio do curso de Farmácia com a Uninfra e demais setores, 

visando o atendimento das demandas necessárias; 

 Diálogos, junto do Departamento de Saúde e demais setores da UEFS, 

visando a ampliação/readequação da estrutura do curso de Farmácia. 

19-  Defender, junto do Departamento de Saúde e demais setores da UEFS, a 

ampliação da estrutura do curso de Farmácia; 



 Inserção das demandas do curso de Farmácia no Plano de Desenvolvimento 

Institucional da UEFS (2017-2021): 

20- Manter articulação permanente com as entidades representativas da Categoria 

de Farmácia para discussão de questões relevantes para a formação 

profissional; 

 Participação do CRF-BA nos seguintes eventos:  

 Workshop sobre Gerenciamento de Resíduos,  

 Comemoração dos 20 anos do Curso de Farmácia e 5 anos do 

Programa de Pós-Graduação em Ciências Farmacêuticas; 

 Participação do Sindifarma e Associação de Farmacêuticos no Seminário 

Vivendo Farmácia; 

 Participação da coordenação do Colegiado em eventos organizados pelas 

entidades profissionais: Encontro para implantação das Diretrizes 

Curriculares para Farmácia (abril/2018); 6º Congresso Brasileiro sobre Uso 

Racional de Medicamentos (novembro/2017); 

21- Promoção de atividades de discussão sobre o Sistema Nacional de Avaliação da 

Educação Superior (Exame Nacional de Avaliação de Desempenho dos 

Estudantes – ENADE) entre os discentes: 

 Realização do Seminário: Enade para o curso de Farmácia; 

 Acompanhamento dos estudantes durante todo o processo do Enade. 

22- Promover e estimular a realização de eventos acadêmicos que integrem Ensino, 

Pesquisa e Extensão 

 Participação de docentes do curso, como 

palestrantes/organizadores/colaboradores nos seguintes eventos:  

 Seminário de finalização do PET-Saúde GraduaSUS - 2016/2018 

(junho/2018)  

 Simpósio sobre Farmacoterapia Clínica (agosto/2018)  

 1°Congresso de Defesa do SUS (outubro/2018) 

 2ª Feira de Graduação da UEFS (outubro/2018)  

 1°Encontro Baiano de Vivência das Práticas Integrativas e 

Complementares em Saúde (novembro/2018)  



 Seminário de Pesquisa: Construindo Redes de Solidariedade 

(dezembro/2018) 

 I Campanha de fotoeducação (dezembro 2018); 

 II Campanha de fotoeducação (dezembro 2019); 

 Oficina Diretrizes curriculares e Interprofissionalidade nos curso de 

Saúde da UEFS (novembro 2019); 

 III Workshop de Jovens Pesquisadores em Planejamento e 

Desenvolvimento de Fármacos (novembro 2019); 

 1ª, 2ª e 3ª Feiras de Graduação da UEFS (outubro 2018 e 2019); 

 II Workshop sobre gerenciamento de resíduos nos serviços de saúde 

(março 2019). 

 Participação dos estudantes de Farmácia em programas de intercâmbio; 

 Eventos realizados pelos estudantes com a colaboração do Colegiado: 

 2º. Minicurso de primeiros socorros para estudantes: uma abordagem 

teórico-prática (dezembro 2018). 

 Seminário "Hepatites virais: uma abordagem multiprofissional" 

(setembro/2019) 

 Seminário: A oncologia com enfoque no tratamento quimioterápico: 

manipulação, cuidados e interações (dezembro/2019). 

Eixo IV - Qualificação para a formação docente 

23- Promover e participar de fóruns de discussão sobre o Sistema Nacional de 

Avaliação da Educação Superior (Exame Nacional de Avaliação de 

Desempenho dos Estudantes – ENADE), Avaliação Institucional Externa e 

Autoavaliação Institucional; 

 Participação da coordenação do Colegiado em cursos on line 

disponibilizados pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais Anísio Teixeira  

24- Apoiar a participação de docentes, discentes e servidores 

técnico-administrativos do Curso de Farmácia em eventos de natureza 

técnico-cientifico, política e cultural; 

 Participação da servidora técnica do Colegiado em Oficinas de Capacitação 

oferecidas pelo Gerência de Recursos Humanos; 



 Divulgação de eventos promovidos pelo CRF-BA para docentes do curso. 

25- Promover qualificação das práticas pedagógicas no curso de Farmácia em 

parceria com os Departamentos de Saúde e Educação, PROGRAD e outros 

programas de formação docente; 

 Semana Pedagógica Integrada com os demais cursos da Saúde (semestre 

2018.1); 

 Semanas Pedagógicas do curso com a participação de especialistas da área 

de Currículo e da Farmácia, por meio de articulação com o Proface UEFS; 

 Consultoria para implementação de mudanças curriculares (semestre 2018.2) 

em articulação ao Pró-Saúde UEFS. 

 Cursos de Formação Pedagógica ofertados pelo Programa de Formação 

Acadêmica e Contextualização de Experiências Educacionais (Proface). 

 Realização de Semanas Pedagógicas com a participação de especialistas da 

área de Currículo e Metodologias Ativas, por meio de articulação com o 

Proface UEFS; 

 Estímulo à participação dos docentes nos Cursos de Formação Pedagógica 

ofertados pelo Programa de Formação Acadêmica e Contextualização de 

Experiências Educacionais (Proface). 

 

Eixo V - Articulação com outros cursos da saúde 

26-  Buscar e manter integração com os demais cursos de graduação do 

Departamento de Saúde e outros departamentos da UEFS visando promover 

atividades pedagógicas interdisciplinares que contribuam para uma formação do 

discente; 

 Semana Pedagógica Integrada com os demais cursos da Saúde 

(semestre 2018.1); 

 Consultoria para implementação de mudanças curriculares (semestre 

2018.2) em articulação aoPró-Saúde UEFS; 

 Cursos de Formação Pedagógica ofertados pelo Programa de Formação 

Acadêmica e Contextualização de Experiências Educacionais (Proface). 

 Participação, juntamente com os demais cursos de saúde da UEFS, da 

Oficina Diretrizes curriculares e Interprofissionalidade nos curso de Saúde da 

UEFS (novembro 2019). 



 

Eixo VI - Integração com o movimento estudantil 

27-  Promover integração com o Diretório Acadêmico do curso, a fim de identificar 

demandas e sugestões para aprimoramento do Curso; 

 Resolução Consepe nº 92/2018: Regulamenta a concessão de Auxílio 

Acadêmico aos discentes do Curso de Farmácia da UEFS que cumprem 

Estágio Obrigatório, na área de indústria farmacêutica, em instituições 

situadas no Estado da Bahia e fora da região metropolitana de Feira de 

Santana; 

 Participação de representantes estudantis nas Comissões do Curso: CPA 

Farmácia e Comissão do Prédio de Farmácia e Comissão de Implantação da 

Farmácia Escola; 

 Discussão sobre a matriz curricular vigente durante a I Oficina sobre 

Diretrizes Curriculares para Farmácia (outubro/2017) e Seminário Vivendo 

Farmácia (2018); 

 Discussão sobre a matriz curricular vigente;  

 Participação de representante discente, indicados pelo DA, nas comissões do 

Colegiado. 

28-  Organizar e realizar a recepção dos alunos ingressantes (calouros do Curso de 

Farmácia) em parceria com a Prograd e Diretório Acadêmico; 

 Participação do Colegiado na organização e realização do Seminário Vivendo 

Farmácia (semestres 2018.1 e 2019.1); 

 Seminário de boas-vindas ao semestre 2019.2. 

 

Eixo VII - Divulgação das ações desenvolvidas 

29-  Dar publicidade às atividades realizadas pelo Curso em meio eletrônico (home 

page do Curso de Farmácia e redes sociais), TV Universitária e Assessoria de 

Comunicação da UEFS; 

 Atualização periódica do site do curso www.farmacia.uefs.br; 

 Notícias divulgadas no site da UEFS pela Assessoria de Comunicação (ASCOM): 

 Prefeitura de Feira e Uefs viabilizam parceria para implantação da Farmácia 

Universitária (13/03/2018); 

http://www.farmacia.uefs.br;/


 Seminário na Uefs discute a Farmacoterapia Clínica (10/07/2017); 

 Simpósio discute risco de lesões hepáticas pelo uso inadequado de 

medicamentos (08/10/2018); 

 Curso de Farmácia da Uefs comemora 20 anos de existência (07/11/2018); 

 Evento marcou festejos dos 20 anos do curso de Farmácia e 5 anos do 

Programa de Pós-Graduação em Ciências Farmacêuticas (12/11/2018);  

 Curso de Farmácia promove campanha de fotoeducação ( 03/12/2018); 

 Inscrições abertas para minicurso de primeiros socorros para estudantes 

(06/12/2018); 

 Marca da Campanha do URM no site da UEFS. 

 Eventos veiculados ou noticiados na TV Subaé: 

 Atividades em prol da Campanha pelo Uso Racional de Medicamentos - 

Bahia Meio-dia; 

 Campanha de Fotoeducação: Jornal da Manhã; 

 Eventos veiculados em outras mídias: 

 Entrevistas sobre Uso racional de Medicamentos veiculada na Rádio 

Sociedade News 102.1, na oportunidade da Campanha pelo Uso Racional de 

Medicamentos; 

 Entrevista sobre Fotoeducação na Rádio Jovem Pan 100,9 FM 

 Criação do Instagram do Curso;  

 Notícias divulgadas no site da UEFS, do curso e no Instagram do curso. 

 

 



Anexo: Alguns registros das atividades realizadas 

 

         

Semana Pedagógica semestre 2018.1       Semana Pedagógica semestre 2018.2 

 

 

  

Visita de representante da Bahiafarma à UEFS 

 

   

Entrevista sobre Uso Racional     Cobertura da TV Subaé das atividades realizadas pelo Programa URM  

(Maio 2018 - Radio Sociedade) 

    



    

 



Anexo: Alguns registros das atividades realizadas 

   

Semana pedagógica semestre 2019.1 

 

  

Semana pedagógica semestre 2019.2 

   

 



 

Seminário sobre o Enade 2019 

 

   

Seminário de boas-vindas ao 2019.2 

 

Professores de cursos de saúde debatendo as DCN para a formação em saúde e a 

interprofissionalidade 

 

III Workshop de Jovens Pesquisadores em Planejamento e Desenvolvimento de 

Fármacos - UEFS/UFBA/UNEB 


