
1- ATA DA VIGÉSIMA SÉTIMA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COLEGIADO DO1

CURSO DE FARMÁCIA DO CAMPUS CENTRO-OESTE DONA LINDU DA2

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI. Aos oito dias do mês de agosto de3

2018, às quatorze horas e oito minutos, estavam presentes para a vigésima sétima reunião4

extraordinária do Colegiado do Curso de Farmácia do Campus Centro-Oeste Dona5

Lindu/UFSJ, os professores Joaquim Maurício Duarte Almeida, Adriana Cristina de Souza6

Soares, Whocely Victor de Castro e Mariane Cristina Schnitzler, Luís Fernando Soares e a7

discente Ana Carolina Arrebola Tredice di Palma. A pauta: 1- Solicitações de alunos; 2-8

Atividades Complementares - prerrequisito de Estágio de Especialidades, 3-Alterações9

Manual do TCC, 4-Outros; Joaquim iniciou a reunião com a apresentação da pauta e10

solicitada a inclusão dos seguintes pontos : solicitação da prof. Heloiza Rennó, Parecer da11

Liga de Microbiologia, Monitoria - professor Luís Fernando, Informações sobre o NDE. A12

pauta e a inversão na ordem foram aprovadas. Foi aprovada também a ata da 70ª reunião13

Ordinária do Colegiado. Com a presença de vários alunos, o professor Luís informou sobre a14

reunião que teve com alguns deles a respeito da monitoria. Na última reunião de colegiado15

ficou decidido que alunos de pós poderiam concorrer as vagas de monitoria voluntária no16

curso de Farmácia. Os alunos questionaram se isso não lhes tiraria a vaga. O professor17

Joaquim ressaltou a importância monitoria para redução do índice de retenção e que tem18

observado que as mesmas unidades curriculares recebem sempre monitores bolsistas e o19

índice de retenção não diminui. A discente Ana Carolina diz não concordar com esta20

informação, pois há outros fatores que podem contribuir para isso e que não estão sendo21

considerados. Sugeriu ainda que fossem feitos estudos para aprofundamento da questão.22

Joaquim sugeriu que mantenha-se a decisão da última reunião e que se necessário o assunto23

seja novamente incluído como ponto de pauta. Joaquim passou à solicitação da aluna Natália24

Simões. A aluna Natália Simões informou da necessidade de cursar o Estágio II ainda neste25

período (2018/2) para que possa em 2019/1 frequentar o Estágio de Especialidades. A aluna26

informou ainda que é formada em Bioquímica pela UFSJ e em sequência começou a cursar o27

curso de Farmácia. Desta forma, conseguiu equivalência em várias disciplinas, mas que28

passou pela mudança do Projeto Político Pedagógico (PPC) e que por esta razão não é aluna29

regular, apresentou dificuldades em sua grade horária para cursar a disciplina Estágio II ao30

longo do curso. A aluna diz ter solicitado à professora que a unidade fosse oferecida nas férias,31

mas que não foi atendida. Relata ainda a possibilidade de cursar a unidade em outra32

Universidade. Em discussão ficou resolvido que será verificado junto ao GAD e as resoluções33

para a possibilidade de oferecimento. Passando a outro ponto Parecer da Liga de34



Microbiologia, feito pela professora Mariane. Segundo ela a proposta apresentada atende35

todos os requisitos previstos na Norma do Colegiado. Desta forma, foi aprovada a criação da36

liga. Em outro ponto de solicitação de alunos. Igor Vilela solicita que seja abonada a falta do37

dia 07 de março de 2017, devido à apresentação militar feita neste dia. O colegiado analisou38

os documentos e aprovou a solicitação. Solicitação da professora Heloiza Rennó: ela solicita39

autorização para lecionar dois horários seguidos de Ética e Bioética no 1º período de Farmácia,40

ao invés de um, justificando que assim há um rendimento maior. O colegiado aprovou a41

solicitação. Passando-se ao ponto seguinte: Alterações no Manual do TCC, Joaquim passou42

a palavra à professora Angelita, responsável pelo TCC na Farmácia. Ela relatou alguns43

problemas ocorridos nos últimos semestres e que por isso sugere algumas mudanças: 1ª - o44

critério de avaliação seria dividido em duas notas, uma da apresentação e outra da correção do45

TCC, evitando assim que os alunos não façam as correções dos trabalhos. 2ª - O discente46

deverá estar presente na apresentação. É facultada somente à banca a participação via Internet.47

As duas modificações foram aprovadas e deverão ser divulgadas aos alunos. A professora48

Angelita apresentou também o cronograma da entrega e apresentação do TCC. Ressalta-se a49

modificação na abertura dos diários, que serão abertos somente após a entrega das Atas de50

apresentação e o aumento do prazo reservado a apresentação dos TCCs, que será de duas (2)51

semanas. Desta forma, o cronograma foi aprovado. Angelita pediu a palavra para divulgação52

do curso de metodologia de Ensino na avaliação realizado pelo NDA. Ressaltou se a53

importância da participação dos professores, principalmente os responsáveis pelas disciplinas54

com alto índice de retenção. O convite será repassado aos professores. Joaquim relatou a55

dificuldade na discussão para implantação das novas diretrizes para o curso de Farmácia o que56

resultará em um novo PPC. Essa função inicialmente é do NDE, que tem apresentado57

divergências e dificuldades no agendamento de reuniões. Informa ainda sobre os números de58

ausência que os membros podem ter antes da desvinculação e a aceitação das justificativas. A59

implantação tem prazo curto para ser feito, por isso a necessidade urgente das reuniões.60

Joaquim informou que além do NDE, o Colegiado também tem responsabilidade nesta função,61

por isso sugere que o colegiado participe deste trabalho. Os professores ressaltam que a62

principal função do NDE é a reformulação do NDE. Nada mais havendo a tratar eu, Patrícia63

Cristina de Faria, lavrei esta ata que depois de lida, se aprovada, será por mim e pelos64

presentes assinada. Divinópolis, oito de agosto de 2018.65
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