
ATA DA VIGÉSIMA QUINTA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COLEGIADO DO1
CURSO DE FARMÁCIA DO CAMPUS CENTRO-OESTE DONA LINDU DA2
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI. Aos vinte dias do mês de3
fevereiro de 2018, às dez horas, estavam presentes para a vigésima quinta reunião4
extraordinária do Colegiado do Curso de Farmácia do Campus Centro-Oeste Dona5
Lindu/UFSJ, os professores Joaquim Maurício Duarte Almeida, Luis Fernando Soares,6
Magna Cristina de Paiva, Alex Guterres Taranto e Carlos Eduardo de Matos Jensen e o7
discente Willian Neves. Pauta única Ranqueamento da Monitoria atendendo o Edital8
001/2018 - Proen. O professor Joaquim informou que passou aos professores Luís Fernando e9
Alex as propostas recebidas para que fossem ranqueadas de acordo com as normas definidas10
na 65ª Reunião do Colegiado de Farmácia, ocorrida no dia 18/12/2017, sendo I. Índice11
percentual de retenção em cada unidade curricular no último semestre letivo. Baseando-se nos12
índices de retenção e no número total de vagas ofertadas para cada unidade curricular do13
curso de Farmácia da UFSJ; II. Distribuição alternada entre Unidades Curriculares da área de14
formação básica e a área de específica/profissional; III. As solicitações de 02 (duas) vagas15
devem ser classificadas separadamente após serem dispostas pelo menos 01 (uma) vaga para16
cada solicitação; IV. Para as disciplinas sem índice de retenção no sistema CONTAC17
(Sistema de Controle Acadêmico de Graduação) administrado pela DICON, o critério adotado18
será a ordem de oferecimento nas unidades curriculares do curso. O professor apresentou a19
listagem feita de acordo com os critérios. Carlos e Magna questionaram se a listagem estava20
de acordo com os critérios estabelecidos, já que não alternava entre disciplinas básicas e21
profissionalizantes. Luis informou que apresentou sugestões para que mais unidades22
curriculares possam ser contempladas e que estas poderão ser discutidas para os próximos23
semestres. O professor Carlos questionou, pois Tecnologia Farmacêutica II não estava na lista.24
Verificou-se que a solicitação não estava nos formulários. A secretária Patrícia afirmou que o25
professor enviou por e-mail junto com as demais e imprimiu-a para que fosse incluída. Porém26
verificou-se que o formulário estava com o cabeçalho errado e foi questionado pelo professor27
Luís se poderia ser aceito. Carlos apresentou suas justificativas. A professora Magna28
argumentou que o objetivo da reunião é ranquear as solicitações de acordo com os critérios, e29
que o arquivo foi enviado dentro do prazo, nomeado corretamente, somente com erro no30
cabeçalho e que isso deva ser desconsiderado pois, o objetivo final é maior que tudo isso. O31
professor Carlos se retirou da reunião às 10h37min. Posto em votação a inclusão ou não da32
solicitação referente à Tecnologia Farmacêutica II, Magna, Willian, Alex votaram a favor da33
inclusão, Joaquim se absteve e Luis contra. Dessa forma a classificação ficou da seguinte34
forma: 1- Matemática, 2- Tecnologia Farmacêutica II, 3- Imunologia, 4- Química35
Farmacêutica e Medicinal, 5- Anatomia, 6- Farmacobotânica, 7- Química Fundamental, 8-36
Farmácia e Sociedade, 9- Química Fundamental, 10- Farmacotécnica II, 11- Química37
Analítica II, 12- Cuidados Farmacêuticos II, 13- Bioquímica Metabólica, 14- Tecnologia38
Farmacêutica I, 15- Histologia e Embriologia, 16- Fitoquímica, 17- Genética, 18-39
Farmacognosia I, 19- Química Orgânica I, 20- Farmacotécnica, 21- Bioestatística, 22-40
Análises Toxicológicas, 23- Química Orgânica Experimental II, 24- Patologia, 25-41
Parasitologia, 26- Cuidados Farmacêuticos, 27- Estágio IV, 28- Hematologia Clinica, 28-42
Bromatologia e Análises de Alimentos, 28- Cuidados Farmacêuticos III, 28- Microbiologia43
Clínica, 28- Bioquímica Clínica, 28- Controle de Qualidade Físico-Químico. Ressaltou-se no44
fim da reunião a importância da união do grupo para crescimento do curso.Nada mais45
havendo a tratar eu, Patrícia Cristina de Faria, lavrei esta ata que depois de lida, se aprovada,46
será por mim e pelos presentes assinada. Divinópolis, 20 de fevereiro de 2018.47
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