
 

ATA DA VIGÉSIMA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COLEGIADO DO CURSO DE 1 
FARMÁCIA DO CAMPUS CENTRO-OESTE DONA LINDU DA UNIVERSIDADE 2 
FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI. Aos  doze dias do mês de dezembro de 2016, às treze 3 
horas e cinquenta minutos, estavam presentes para a vigésima reunião extraordinária do 4 
Colegiado do Curso de Farmácia do Campus Centro-Oeste Dona Lindu/UFSJ, os professores 5 
Maria José Nunes de Paiva, Alex Guterres Taranto, Carlos Eduardo de Matos Jensen e   a 6 
discente Carolina Faleiro . A professora Magna Cristina de Paiva justificou sua ausência. A 7 
pauta: 1- Afastamento do professor Alex Taranto, 2- Deliberações sobre as Unidades 8 
Curriculares em relação à greve e 3- Outros. Maria José pediu que fosse incluída como 9 
pauta as solicitações de alunos que chegaram à coordenação.   A pauta foi aprovada e no 10 
primeiro ponto Maria José fez a leitura da solicitação de afastamento do professor Alex, já 11 
com a aprovação do GAD. De acordo com o professor Alex, com a norma da instituição, 12 
nestes casos, deve haver professor substituto. O colegiado aprovou o afastamento do professor 13 
Alex. No segundo ponto de pauta: Deliberações sobre as Unidades Curriculares em relação à 14 
greve, Maria José informou sobre a necessidade dos alunos que vão para o Estágio 15 
terminarem as disciplinas e assim não prejudica-los e não inviabilizar outros alunos de 16 
estagiar nestas empresas. Em discussão o grupo chegou a conclusão de que deverá ser enviado 17 
aos professores destas disciplinas e-mail informando que este colegiado é favorável a 18 
flexibilização do conteúdo a ser ministrado e das avaliações a serem feitas para a conclusão 19 
das unidades curriculares de forma a não prejudicar os alunos que estão nestas condições e 20 
para que não percamos as oportunidades atuais e futuras de estágio. Informando ainda que as 21 
atividades a serem cumpridas poderão ser realizadas nas diversas formas possíveis de 22 
transmissão de conteúdo e aplicação das avaliações podendo optar em aplicar os mesmos 23 
critérios para toda a turma. O grupo aprovou. No ponto seguinte em Solicitações de Alunos: 24 
João Paulo Ulysses Fabiano solicita cursar o Estágio VII – Análises Clínicas concomitante 25 
com a disciplina Bioquímica Clínica, pedido deferido, porém o aluno só será liberado para 26 
cursar o Estágio depois de ter cursado 75% da unidade Bioquímica Clínica. Thiago Reis dos 27 
Santos: solicita data extraordinária para apresentação do TCC, com apresentação de atestado 28 
médico, o grupo avaliou e resolveu encaminhar para o professor responsável, que tem contato 29 
direto com aluno e têm mais condições de avaliar s isso será possível. Danúbia Jaques de 30 
Sousa e Ingrid de Almeida Silva: solicitaram um horário que encaixe a disciplinas que elas 31 
necessitam cursar e que não coincida o horário. O grupo informou que o horário não é feito de 32 
forma individual e que deve atender a todos, portanto os pedidos foram indeferidos. Letícia 33 
Amorim de Paula: solicitação de cursar Controle Biológico e Microbiológico, Tecnologia 34 
Farmacêutica II e Estágio Especialidades. Conforme determinado anteriormente este 35 
Colegiado autoriza que o aluno curse juntamente com Estágio Especialidades somente mais 36 
uma outra disciplina, portanto pedido indeferido. Na próxima solicitação, de um grupo de 36 37 
alunos, eles fazem críticas e sugestões a algumas disciplinas. Em discussão o grupo optou por 38 
enviar documento aos GADs, que tem as disciplinas citadas Desta forma, solicitando que o 39 
GAD avalie o documento enviado pelos alunos e se manifeste quanto as solicitação e/ou 40 
reclamação referente a(s) disciplina(s) mencionadas no documento e proponha modificações a 41 
serem realizadas para atender a demanda apresentada pelos alunos.  Maria José informou que 42 
Núcleo de Atuação Docente, já iniciou um trabalho de verificação das necessidades das 43 
disciplinas profissionalizantes em relação ao conteúdo das disciplinas básicas visando a 44 
integração entre estas disciplinas, o que tem certa relação com o documento dos alunos e que 45 
este documento também lhes será encaminhado. Nada mais havendo a tratar eu, Patrícia 46 
Cristina de Faria, lavrei esta ata que depois de lida, se aprovada, será por mim e pelos 47 
presentes assinada. Divinópolis, 12 de dezembro de 2016.  48 


