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ATA DA VIGÉSIMA SEXTA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COLEGIADO DO

2

CURSO DE FARMÁCIA DO CAMPUS CENTRO-OESTE DONA LINDU DA

3

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI. Aos vinte e nove dias do mês de

4

junho de 2018, às oito horas e quarenta minutos, estavam presentes para a vigésima sexta

5

reunião extraordinária do Colegiado do Curso de Farmácia do Campus Centro-Oeste Dona

6

Lindu/UFSJ, os professores Joaquim Maurício Duarte Almeida, Adriana Cristina de Souza

7

Soares, Whocely Victor de Castroe Mariane Cristina Schnitzler,

8

justificou sua ausência. A discente Ana Carolina Arrebola Tredice di Palma não comapreceu e

9

não justificou. A pauta: 1- Solicitações de alunos; 2-Solicitação de criação da Liga de

10

Microbiologia; 3- Alterações de horários; 4- Informes. Joaquim iniciou a reunião com a

11

apresentação da pauta que foi aprovada por todos. Joaquim propôs a definição da data da

12

próxima reunião, sendo definida para o dia oito de agosto de 2018 às 14 horas. As atas das 67ª,

13

68ª e 69ª reuniões foram aprovadas e assinadas. No primeiro ponto de pauta 1- Solicitações

14

de alunos; as alunas Jessica Carolini de Gois e Fabiana Cipriani Giarola solicitam a

15

equivalência do estágio extra-curricular, cursado neste semestre ( 2018/1) com o Estágio VIII

16

de Especialidades.

17

necessário ainda que o aluno tenha cursado todas as UCs obrigatórias para que possa realizar

18

o Estágio VIII - de Especialidades. Desta forma o pedido das alunas foi indeferido, sendo

19

necessário que elas se matriculem no próximo semestre no referido Estágio. Bruna Mundim

20

Cardoso, processo vindo do Tribuna Regional solicitando esclarecimentos sobre o

21

questionamento da aluna em relação a não quebra de prerrequisito em relação ao Estágio VII.

22

O professor Joaquim contextualizou o caso e ficou decidido que será encaminhado à PROEN

23

para que seja respondido ao Tribunal, seguindo os trâmites. 2-Solicitação de criação da

24

Liga de Microbiologia; a solicitação foi passada à professora Mariane para parecer a ser

25

apresentado na próxima reunião. 3- Alterações de horários; Joaquim informou que o prazo

26

para solicitação e para mudança de horários no sistema já se encerrou, mas que recebeu

27

algumas solicitações: Prof. André de Oliveira Baldoni - Estágio VI, turma B: alteração de

28

sexta à tarde para sexta de manhã, devido à mudança em campo de Estágio - deferido;

29

solicitação professor Carlos Eduardo de Matos Jensen: troca das aulas teóricas de quinta para

30

sexta-feira, invertendo com a turma C de prática, com a justificativa de reunir todas as

31

práticas em um mesmo dia - indeferido pois há choque com os horários de Estágio VI, turma

32

B; solicitação professora Roberta Figueiredo, inversão das aulas de Farmacoepidemiologia e

33

Estágio II, devido a mudanças nas preceptoras do Estágio II - deferido. O professor Whocely,

34

solicitou que fosse apreciada a solicitação de um aluna para mudança no horário de Controle

Luís Fernando Soares,

Em discussão o colegiado apontou além das 3600 horas cursadas é

35

de Qualidade Físico- químico: alteração do início das aulas para 15:15 ao invés de 14:10 -

36

indeferido. A solicitação de abertura do sistema será enviada à Proen para correção das

37

informações. Joaquim informou ainda sobre a solicitação dos professores André de Oliveira

38

Baldoni, Cristina Sanches e Mariana Linhares Pereira para oferecimento da UC Prática em

39

Farmácia Clínica no segundo semestre de 2018. No dia 20/06 foi enviado pela professora

40

Mariana o Plano de Ensino e a solicitação de oferecimento. Para esclarecer algumas dúvidas

41

no dia 22/06 professor Joaquim procurou o professor André . Em discussão o professor achou

42

melhor não oferecer a unidade curricular neste semestre. Em outros, Joaquim informou da

43

solicitação dos professores de Estágio para emissão de portaria de Estágio. Em discussão, o

44

grupo verificou que muitas das funções desta Comissão estão sendo desenvolvidas pelo

45

SEACES e também pelo próprio coordenador. As outras atividades seriam típicas da função.

46

Sendo assim ficou decidido que as atividades rotineiras deverão ser resolvidas pelo professor

47

responsável e quando necessário, para outras atividades poderá ser nomeada comissão

48

temporária. Em outros, Joaquim informou sobre o caso da aluna Fernanda Rocha, que

49

solicitou que suas atividades complementares fossem aceitas, pois havia perdido o prazo. Isso

50

foi discutido na última reunião, quando o colegiado sugeriu que a comissão de Atividades

51

Complementares abrisse uma nova turma, em caráter excepcional. A comissão rejeitou o

52

pedido. Joaquim informou ainda que no PPC da Farmácia as atividades complementares está

53

após o Estágio Especialidades . em discussão ficou decidido que o professor Whocely

54

conversará com a Comissão para reconsiderar a entrega dos documentos, desde que ela seja

55

aprovada em todas as Unidades Curriculares que ela esteja matriculada.Nada mais havendo a

56

tratar eu, Patrícia Cristina de Faria, lavrei esta ata que depois de lida, se aprovada, será por

57

mim e pelos presentes assinada. Divinópolis,vinte e nove de junho de 2018.
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