
1- ATA DA VIGÉSIMA NONA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COLEGIADO DO1
CURSO DE FARMÁCIA DO CAMPUS CENTRO-OESTE DONA LINDU DA2
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI. Aos trinta e um dias do mês de3
agosto de 2018, às treze horas e trinta minutos, estavam presentes para a vigésima nona4
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- Aulas de Parasitologia -8
turma B; 2- Outros; Joaquim iniciou a reunião com aprovação da ata anterior e leitura da9
pauta, que foi aprovada. O professor Joaquim informou que foram convocados para esta10
reunião os docentes responsáveis pela unidade curricular de Parasitologia, Gilberto Fontes e11
Júlia Gatti, que não compareceram justificando sua ausência. A professora Júlia deixou na12
coordenação lista de assinaturas com o nome de 4 alunos que se prontificaram a mudar para a13
turma A, de um total de 7. O professor Joaquim informou que ele e Whocely procuraram14
anteriormente o professor Gilberto para esclarecimentos e que ele informou que por se tratar15
de turma pequena, a melhor solução seria mudar os alunos para a turma A. No entanto, o16
prazo para fazer essa alteração no sistema Contac já foi encerrado para ajustes conforme17
determina Calendário Acadêmico. Em discussão, o grupo decidiu que devido ao impedimento18
de alguns alunos de não poderem cursar a disciplina na turma A e do sistema já estar fechado,19
deverá ser enviado ao GAD responsável pela discplina solicitação de indicação do nome do20
docente que irá ministrar aulas na turma B de Parasitologia. Em Outros, o professor Luís21
informou sobre a Jornada Acadêmica de Bioquímica, que acontecerá no fim de outubro, com22
muitas atividades interessantes também para os alunos de Farmácia. Assim solicita que seja23
enviado aos docentes do curso de Farmácia comunicado sobre o evento e sugerindo que não24
sejam aplicadas atividades avaliativas entre os dias 22 e 26/10/2018 possibilitando assim a25
participação dos alunos. Todos concordaram e será enviado o e-mail. A próxima reunião foi26
agendada para o dia 27/09/2018. A reunião se encerrou às 14h06min. Nada mais havendo a27
tratar eu, Patrícia Cristina de Faria, lavrei esta ata que depois de lida, se aprovada, será por28
mim e pelos presentes assinada. Divinópolis, trinta e um de agosto de 2018.29
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