
1- ATA DA VIGÉSIMA OITAVA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COLEGIADO DO1
CURSO DE FARMÁCIA DO CAMPUS CENTRO-OESTE DONA LINDU DA2
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI. Aos vinte e sete dias do mês de3
agosto de 2018, às dezesseis horas e seis minutos, estavam presentes para a vigésima oitava4
reunião 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, Mariane Cristina Schnitzler, Luís Fernando Soares e a7
discente Ana Carolina Arrebola Tredice di Palma. A pauta: 1- Solicitações de alunos; 2-8
Monitorias; 3-Solicitações de atas; 4- Cronograma de Atividades Complementares9
2018/2. 5-Outros. Joaquim iniciou a reunião com aprovação da ata anterior e leitura da pauta,10
que foi aprovada. 1- Solicitações de alunos; Wanessa Ribeiro: O professor Joaquim11
informou que esta aluna e também Letícia Cintra informaram à Coordenação que foram12
inscritas na preinscrição sem os prerrequisitos definidos na unidade curricular Cuidados13
Farmacêuticos II. Em consulta à Dicon, a coordenação foi orientada a cancelar a referida14
matricula. Foi dada às alunas a oportunidade de se matricular em outra unidade neste mesmo15
horário e será feita auditoria no sistema para identificar o problema evitando que aconteça16
novamente nas próximas inscrições. Joaquim informou que esta mesma aluna, Wanessa17
Ribeiro, em outro requerimento, relata que está matriculada na turma B de Parasitologia e que18
o professor responsável, Gilberto Fontes, não irá ministrar as aulas práticas no horário pré19
definido. Os alunos da turma B foram transferidos para turma A. O docente solicitou a ela20
fazer a prática do Curso de Bioquímica, no entanto esta discente tem conflito de horário coom21
outras disciplinas. A secretária Patrícia relatou ter conversado com o professor que confirmou22
estas informações. Em discussão, o grupo decidiu que os professores Victor e Joaquim iriam23
conversar com os professores responsáveis pela disciplina para esclarecimentos e,24
convidariam aos docentes participar de uma reunião extraordinária agendada para o dia25
31/08/2018. Fernanda Rocha Caetano: na 26ª reunião extraordinária do colegiado de26
Farmácia, foi deliberado que o professor Whocely conversaria com a Comissão para27
reconsiderar a entrega dos documentos, desde que ela fosse aprovada em todas as Unidades28
Curriculares que ela esteja matriculada. A Comissão disse não ser possível. O professor29
Whocely sugeriu que as Atividades Complementares do modo que estão dispostas no PPC,30
não são prerrequisitos do Estágio VIII - Especialidades. Em votação foi aprovado por todos31
que Atividades Complementares deixa de ser prerrequisito para Estágio VIII-Especialidades.32
Solicitação de Tratamento Especial Bruna Mundim Cardoso: avaliação dos Planos de33
Trabalho proposto pelos professores das unidades curriculares em que a aluna está34
matriculada. Os Planos foram analisados de acordo com a Resolução 012/2018 - CONEP e35
serão solicitadas as seguintes alterações: Fitoquímica - definir a maneira como seminário será36
apresentado; Tecnologia Farmacêutica II e Microbiologia Clínica - as avaliações devem ter37
valor máximo de 40. Desta forma, o Tratamento Especial da aluna foi aprovado. 2-38
Monitorias; Joaquim mencionou que não houve candidato a monitoria pós-graduando, por39
isso não se justifica a elaboração de normas para este caso. A discente Ana Caroline disse que40
irá informar seus pares sobre a decisão antes de concordar ou não com a questão. 3-41
Solicitações de atas; Joaquim leu a solicitação dos ex membros do NDE, Carlos Eduardo de42
Matos Jensen, Magna Cristina de Paiva e Mariana Linhares Pereira, que requerem a ata da43
última reunião do Colegiado e também o áudio da gravação. Em discussão ficou decidido que44
as atas das reuniões são públicas e divulgadas na página do curso e que o áudio, conforme45
determinação do colegiado, é utilizado somente para confecção da ata. 4- Cronograma de46
Atividades Complementares 2018/2: O cronograma apresentado pela Comissão de47
Atividades Complementares foi analisado, aprovado e será divulgado aos alunos. 5-Outros. O48
professor Whocelly pediu a palavra para falar sobre Manual do TCC e email da profª49
Dannyele. A professora Dannyelle (por e-mail) questiona a frase que consta no manual50



"Caberá, ainda a abertura de processo administrativo-disciplinar ao docente, para apuração de51
fatos conforme previsto na Lei 8112/1990 e legislação correlata" mencionando que a52
competência para abertura de processo é do reitor em exercício. Dessa forma, após ampla53
discussão, o colegiado decidiu alterar o parágrafo onde consta a informação acima descrita do54
referido manual pela seguinte: “A fim de permitir que a comunidade acadêmica possa55
partilhar do conhecimento e experiências divulgadas com os TCC’s, é vedado ao orientador e56
ao estudante modificarem a data, horário e local da defesa do TCC sem prévia comunicação e57
justificativas à coordenação do curso. Em caso de descumprimento desta condição, os fatos58
serão relatados ao Colegiado do Curso que poderá encaminhar a documentação e registros à59
Câmara de graduação e, posteriormente à PROEN para as apurações e providências cabíveis".60
A reunião se encerrou às 17h30min. Nada mais havendo a tratar eu, Patrícia Cristina de Faria,61
lavrei esta ata que depois de lida, se aprovada, será por mim e pelos presentes assinada.62
Divinópolis, vinte e sete de agosto de 2018.63
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