
ATA DA OCTOGÉSIMA SEGUNDA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO CURSO DE1
FARMÁCIA DO CAMPUS CENTRO-OESTE DONA LINDU DA UNIVERSIDADE FEDERAL2
DE SÃO JOÃO DEL-REI. Aos nove dias do mês de junho de 2020, às nove horas e quinze minutos,3
se reuniram por meio da plataforma Virtual Google Meet para a ocotogésima segunda reunião4
ordinária do Colegiado do Curso de Farmácia do Campus Centro-Oeste Dona Lindu/UFSJ, os5
professores Mariana Linhares Pereira, Renê Oliveira do Couto, Farah Maria Drumond Chequer6
Baldoni, Mariane Cristina Schnitzler Villar e Magna Cristina de Paiva e o discente João Pedro7
Vasconcelos Paolinelli. A pauta:1-Pedidos de prorrogação de prazos de Integralização; 2-8
Solicitação Centro Acadêmico - Realização de Evento on-line; Informes: - Eleição para membro9
da Comissão de Atividades Complementares; - Assuntos tratados na reunião com Pró-Reitora10
de Ensino Profª. Elisa Tuler de Albergaria. A coordenadora Mariana iniciou a reunião fazendo a11
leitura da pauta e solicitando a inclusão do Comunicado do Centro Acadêmico sobre a realização12
do Simpósio Acadêmico de Farmácia em 2021. A pauta foi aprovada. 1-Pedidos de prorrogação de13
prazos de Integralização; Mariana informou que há uma nova Resolução que trata dos pedidos de14
prorrogação de prazos de Integralização e que as solicitações devem ser analisadas de acordo com ela.15
As solicitações de Camila Bastos Alves, Douglas Manoel de Melo Lopes, Geovana Luíza de16
Magalhães e Gabriela Lopes Bahia foram analisadas e todos preenchiam as condições exigidas e assim17
foi concedido dois semestres de prorrogação a cada um. 2-Solicitação Centro Acadêmico -18
Realização de Evento on-line. Mariana informou que recebeu do Centro Acadêmico e-mail19
informando sobre a realização de um evento on-line, ainda no final do mês de junho realizado pelo20
C.A. Mariana passou a palavra ao professor Renê que faz parte da comissão e que pôde informar21
melhor. Renê deu mais detalhes do evento que , segundo ele é uma oportunidade dos alunos22
aprenderem durante a suspensão das aulas. Comunicado do Centro Acadêmico sobre a realização23
do Simpósio Acadêmico de Farmácia em 2021, Mariana informou que o Centro Acadêmico24
solicitou que a presença dos alunos às aulas durante a realização do SAF em 2021 seja dispensada para25
que possam aproveitar melhor os eventos. Mariana explicou que devido a supensão do Calendário26
Acadêmico e as incertezas sobre como as aulas e demais atividades acontecerão este assunto deverá27
ser tratado posteriormente. Informes: - Eleição para membro da Comissão de Atividades28
Complementares; Mariana informou que devido a desistência da professora Ana Júlia que compunha29
a Comissão de Análise das Atividades Complementares foi aberta inscrição para os docentes30
interessados e como apareceram duas candidatos será realizada consulta aos outros docentes.31
Assuntos tratados na reunião com Pró-Reitora de Ensino Profª. Elisa Tuler de Albergaria.32
Mariana informou que houve reunião com a Pró-Reitora de Ensino Profª. Elisa Tuler de Albergaria e33
com os demais coordenadores de curso do CCO, além do diretor Eduardo e a vice-diretora Hérica. A34
reunião foi para apresentações e levantamento de demandas. Mariana informou ainda que não há35
definições de como a UFSJ irá retomar as aulas e que aguardará instruções da reitoria para que o36
assunto seja discutido. A reunião se encerrou às dez horas e trinta minutos. Nada mais havendo a37
tratar eu, Patrícia Cristina de Faria, lavrei esta ata que depois de lida, se aprovada, será por mim e38
pelos presentes assinada. Divinópolis, 09 de junho de 2020.39
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