
ATA DA TRIGÉSIMA SÉTIMA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COLEGIADO DO CURSO1
DE FARMÁCIA DO CAMPUS CENTRO-OESTE DONA LINDU DA UNIVERSIDADE2
FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI. Aos vinte e seis dias do mês de agosto , às treze horas e cinco3
minutos se reuniram na plataforma Virtual Google Meet para a trigésima sétima reunião4
extraordinária do Colegiado de Farmácia os professores Mariana Linhares Pereira, Farah Maria5
Drumond Chequer Baldoni, Renê Oliveira do Couto, Mariane Cristina Schnitzler Villar, Magna6
Cristina de Paiva e o discente Athos Wellington da Silva Pinto. A pauta: Solicitações de Monitoria do7
Curso de Farmácia. Mariana iniciou a reunião e solicitou a inclusão dos seguintes pontos de pauta:8
Solicitação discente Mariana Campos Costa, Solicitação Amanda Mattos Esteves e o Edital para9
entrega das Atividades Complementares. A pauta foi aprovada por todos. Mariana iniciou pela10
Solicitação discente Mariana Campos Costa: Mariana informou que a discente Mariana Costa esteve11
em Tratamento Especial de Estudos no final de 2019 e que após o término realizou avaliação de12
determinada disciplina e somente em janeiro requereu avaliação substitutiva desta. Em contato com a13
docente responsável, esta afirmou que a discente fez o requerimento fora do prazo e que a regra14
deveria ser a mesma para todos. Assim, o pedido foi indeferido. No dia 21/08/2020 a discente15
questionou novamente se não poderia fazer a referida avaliação substitutiva, e foi informado a ela16
novamente que o pedido havia sido indeferido. Posto em discussão, todos do colegiado afirmaram que17
a decisão foi acertada e que não há motivos para discussão. Solicitação da acadêmica Amanda Mattos18
Esteves, a discente está em situação irregular, pois não matriculou-se me 2020/1 e não solicitou19
prorrogação do prazo de integralização, portanto não consegue se inscrever em nenhuma disciplina no20
Período Remoto Emergencial e por isso solicita regularização. Posto em discussão, o colegiado deferiu21
a solicitação e encaminhará à Dicon a solicitação. Edital para entrega das Atividades Complementares:22
a Comissão de Atividades Complementares encaminhou edital para entrega das atividades no Período23
Remoto Emergencial. Mariana informou que o Edital deverá ser divulgado com bastante antecedência24
para que os discentes possam se programar para a entrega. O Edital foi aprovado por todos.25
Solicitações de Monitoria do Curso de Farmácia: os critérios utilizados para a classificação foram: I.26
Índice percentual de retenção em cada unidade curricular no último semestre letivo. Baseando-se nos27
índices de retenção e no número total de vagas ofertadas para cada unidade curricular do curso de28
Farmácia da UFSJ; II. As solicitações de 02 (duas) vagas devem ser classificadas separadamente após29
serem dispostas pelo menos 01 (uma) vaga para cada solicitação; III. Distribuição alternada entre30
Unidades Curriculares da área de formação básica e a área de específica/profissional. IV. Para as31
disciplinas sem índice de retenção no sistema CONTAC (Sistema de Controle Acadêmico de32
Graduação) administrado pela DICON, o critério adotado será a ordem de oferecimento nas unidades33
curriculares do curso. Este critério também será utilizado em caso de empate no ranqueamento pelo34
índice de retenção. Assim, as solicitações recebidas foram classificadas da seguinte forma pelo35
professor Renê: 1º Matemática, 2º Hematologia Clínica, 3º Química fundamental, 4º36
Farmacotbotânica, 5º Histologia e embriologia, 6 ª Gestão e gerenciamento, 7º Anatomia, 8º37
Farmácia e sociedade, 9º Microbiologia, 10º Química analítica II, 11º Bromatologia, 12º38
Bioestatística, 13º Toxicologia, 14º Análises toxicológicas, 15º Farmacotécnica I, 16º Bioquímica39
clínica, 17ºFarmacoepidemiologia, 18º Cuidados Farm. I , 19º Farmacognosia II, 20º Farmacotécnica40
II, 21º Cuidados Farm. III, 22º, Fitoquímica, 23º Microbiologia clínica. A classificação foi aprovada41
por todos. A reunião se encerrou às 1h55min. Nada mais havendo a tratar eu, Patrícia Cristina de42
Faria, lavrei esta ata que depois de lida, se aprovada, será por mim e pelos presentes assinada.43
Divinópolis, 26 de agosto de 2020.44
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