
 

ATA DA VIGÉSIMA PRIMEIRA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COLEGIADO DO 1 

CURSO DE FARMÁCIA DO CAMPUS CENTRO-OESTE DONA LINDU DA 2 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI. Aos  quinze dias do mês de 3 

fevereiro de 2016, às treze horas e cinquenta minutos, estavam presentes para a vigésima 4 

primeira reunião extraordinária do Colegiado do Curso de Farmácia do Campus Centro-Oeste 5 

Dona Lindu/UFSJ, os professores Maria José Nunes de Paiva , Magna Cristina de Paiva, 6 

Adriana Cristina Soares de Souza e   a discente Carolina Faleiro . Os professores Alex 7 

Guterres Taranto e Carlos Eduardo de Matos justificou sua ausência. A pauta: 1- Solicitação 8 

de Monitoria 2017/1; Solicitação de Alunos; 3- Informes e 4- Outros. Maria José 9 

solicitou que fossem incluídos como ponto de pauta: no ponto 1 a discussão dos critérios 10 

de ranqueamento da monitoria; o Cronograma de Atividades Complementares, os 11 
Planos de Ensino 2017/1, data da 3ª etapa da Inscrição Periódica. No primeiro Ponto de 12 

pauta 1- Solicitação de Monitoria 2017/1e discussão dos critérios de ranqueamento da 13 

monitoria, Maria José informou a necessidade de adequar os critérios para classificação das 14 

solicitações de monitoria para ficarem mais justos. Assim os critérios ficaram definidos como: 15 

I. Média ponderada dos índices percentuais de retenção em cada unidade curricular dos dois 16 

últimos semestres letivos. Entende-se pelos dois últimos semestres letivos aqueles que 17 

disponham dos relatórios dos índices de retenção e número de vagas ofertadas para cada 18 

unidade curricular do curso de Farmácia da UFSJ. Este relatório deve (Divisão de 19 

Acompanhamento e Controle Acadêmico) da UFSJ; II. Distribuição alternada entre Unidades 20 

Curriculares da área de formação básica e a área de específica/profissional, conforme Anexo 21 

I; III.As solicitações de 02 (duas) vagas devem ser classificadas separadamente após serem 22 

dispostas pelo menos 01 (uma) vaga para cada solicitação; IV. Para as disciplinas que não ser 23 

obtido no sistema CONTAC (Sistema de Controle Acadêmico de Graduação) administrado 24 

pela DICON apresentaram índice de retenção, o critério adotado será a ordem de 25 

oferecimento nas unidades curriculares do curso; V. As seguintes unidades curriculares do 26 

curso de Farmácia não serão contempladas com bolsas de monitoria: a) Atividades 27 

Complementares;  b) Estágio VIII – Especialidades, c) Trabalho de Conclusão de Curso d) 28 

Unidades Curriculares Optativas. E assim as solicitações de monitorias entregues à 29 

Coordenadoria, conforme determinação do Edital da Proen 001/2017, foram classificadas 30 

dessa forma: 1ª-Química Fundamental, 2ª-Farmacobotânica, 3ª-Genética, 4ª-Tecnologia 31 

Farmacêutica II, 5ª-Matemática, 6ª-Tecnologia Farmacêutica I, 7ª -Histologia e Embriologia, 32 

8ª- Gestão e Gerenciamento da Assistência Farmacêutica, 9ª-Química Analítica Aplicada I, 33 

10ª- Química Farmacêutica Medicinal, 11ª- Anatomia, 12ª- Farmacotécnica II, 13ª -Fisiologia 34 

I, 14ª- Controle De Qualidade Físico-Químico, 15ª -Bioquímica Metabólica, 16ª -35 

Farmacotécnica I, 17ª - Patologia, 18ª- Microbiologia Clinica, 19ª- Fisiologia II, 20ª- 36 

Hematologia Clinica, 21ª- Bioestatística, 22ª- Fotoquímica, 23ª- Parasitologia, 24ª- 37 

Bioquímica Clinica, 25ª- Cuidados Farmacêuticos I, 26ª- Farmacognosia II, 27ª- Cuidados 38 

Farmacêuticos III, 28ª- Cuidados Farmacêuticos II, 29ª- Bromatologia e Análise de 39 

Alimentos, 30ª- Estagio IV - Farmácia de Manipulação, 31ª- Química Fundamental, 32ª- 40 

Tecnologia Farmacêutica Ii, 33ª- Química Analítica Aplicada I, 34ª- Tecnologia Farmacêutica 41 

I, 35ª- Anatomia, 36ª- Gestão e Gerenciamento da Assistência Farmacêutica, 37ª- 42 

Farmacotécnica II, 38ª- Farmacotécnica I, 39ª- Bioquímica Clinica, 40ª- Farmacognosia II, 43 

41ª- Cuidados Farmacêuticos III, 42ª- Cuidados Farmacêuticos II. No ponto seguinte: 44 

Solicitações de alunos, Maria José fez a leitura da solicitação da aluna: Stephanie Corsino 45 

Visibeli, que solicita a liberação do Colegiado para se inscrever nas disciplinas Cuidados II e 46 

Práticas em Bioquímica em que há choque de horário de suas práticas no horário, porém as 47 

aulas são dadas a cada quinze dias para cada turma. Maria José explicou que isso não é 48 

possível , já que o sistema não permite a liberação dessa matrícula, já que há choque de 49 

horários. Assim o pedido foi indeferido por todos. Solicitação da aluna Débora Araújo Silva: 50 



 

a aluna iniciou o estágio Especialidades na empresa Hypofarma em janeiro de 2017, sem 51 

cursar o Estágio VII – Análises Clínicas e sem solicitar essa liberação ao Colegiado, em 52 

discussão o grupo decidiu que o termo de compromisso da referida aluna deverá ser 53 

cancelado, pois ela não tem os prerrequisitos necessários para a matrícula em Estágio 54 

Especialidades. Passando ao Ponto seguinte, Maria José fez a leitura do cronograma 55 

apresentado pela comissão de TCC para 2017/1. Todos aprovaram e ele deverá ser divulgado 56 

na página e nos quadros de aviso da Coordenadoria de Farmácia. Em Informes, Maria José 57 

informou sobre a situação da Unidade Curricular Microbiologia que foi discutida na última 58 

reunião. Foi enviado e-mail aos alunos pedindo que comparecessem à coordenação para se 59 

manifestarem a respeito do cronograma de reposição proposto pela professora Juliana. Porém, 60 

nenhum aluno se manifestou. Assim, já que não há queixa formal dos alunos, não será 61 

possível dar nenhum encaminhamento. O professor Alex chegou à reunião às 14h36min. 62 

Continuando os informes, Maria José informou que ao contactar a líder do GAD de Química, 63 

para tratar da reposição das aulas de Química Orgânica Experimental II, foi informada pela 64 

mesma que ela, professora Mariane e o professor Rafael Chagas haviam entrado em acordo e 65 

que a unidade Curricular seria ministrada de forma condensada para que os alunos não fossem 66 

prejudicados. Maria José informou também sobre a situação do atual primeiro período de 67 

Farmácia. Através de conversa com alguns professores e também através de e-mails recebidos 68 

de alunos, foi percebido que a turma tem uma grande dificuldade e que provavelmente a 69 

reprovação será muito grande. Em discussão, foi constatado que os alunos têm chegado a cada 70 

período com mais dificuldades ao ensino superior e que deverá ser discutido mais a fundo este 71 

problema dos alunos que passa a ser um problema de todos. Maria José falou sobre a Semana 72 

de Acolhimento que deve ser repensada para que traga para os alunos atividades mais 73 

proveitosas e convidou o Colegiado para participar de alguma atividade. Todos concordaram. 74 

Nada mais havendo a tratar eu, Patrícia Cristina de Faria, lavrei esta ata que depois de lida, se 75 

aprovada, será por mim e pelos presentes assinada. Divinópolis,15 de fevereiro de 2017. 76 

___________________________________________________________________________77 

___________________________________________________________________________78 

___________________________________________________________________________79 

___________________________________________________________________________80 

___________________________________________________________________________81 

___________________________________________________________________________82 

___________________________________________________________________________83 

___________________________________________________________________________84 

___________________________________________________________________________85 

___________________________________________________________________________86 

___________________________________________________________________________87 

___________________________________________________________________________88 

___________________________________________________________________________89 

___________________________________________________________________________90 

___________________________________________________________________________91 

___________________________________________________________________________92 

___________________________________________________________________________93 

___________________________________________________________________________94 

___________________________________________________________________________95 

___________________________________________________________________________96 

___________________________________________________________________________97 

___________________________ 98 


