
ATA DA TRIGÉSIMA PRIMEIRA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COLEGIADO1

DO CURSO DE FARMÁCIA DO CAMPUS CENTRO-OESTE DONA LINDU DA2

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI. Aos vinte e seis dias, às oito horas3

e um minutos para a trigésima primeria reunião extraordinária do Colegiado de Farmácia os4

professores Joaquim Maurício Duarte Almeida, Adriana Cristina de Souza Soares, Whocely5

Victor de Castro, Mariane Cristina Schnitzler, Luís Fernando Soares e o discente João Pedro6

Vasconcelos Paolinelli. A pauta: 1- PPC - Farmácia; 2- Prorrogação de prazo de7

Integralização de Laila Nathieline Gonçalves Rodrigues, Tamires de Melo Gonçalves,8

Rafael dos Santos Silveira e Naiara Vieira Tavares; 3- Oferecimento da disciplina9

"Interpretação clínica do hemograma e do coagulograma"; 4 - Outros. Joaquim iniciou a10

reunião pelo ponto 1- PPC - Farmácia; Joaquim informou que, após assembleia dos11

professores na segunda feira 24 de junho houve novas alterações, inclusive no fluxograma12

anteriormente aprovado. Desta forma o novo Projeto Pedagógico do Curso precisa ser13

aprovado por este Colegiado. Estiveram presentes também, os professores Renê Couto e14

Cristiane Tilelli, membros do NDE. Joaquim abriu discussão ao grupo, solicitando que15

fossem apresentadas as dúvidas em relação ao PPC no seu formato final. O discente16

questionou sobre a matriz de transição e foi informado que consta no PPC. A professora17

Mariane indagou sobre a obrigatoriedade ou não do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC)18

que foi levantada na Assembleia. Joaquim informou que essa questão já havia sido discutida e19

que seria mantida a decisão da última reunião do colegiado, ficando facultativo. Informou20

também, que o TCC ainda consta no PPC, no entanto como optativa, mas com carga horária21

maior (36 horas). Joaquim apresentou alterações realizadas desde a última reunião de22

colegiado no dia sete de junho. Foram citadas alterações no fluxograma, Carga Horária,23

nomenclatura de disciplinas, ajustes às novas diretrizes. Renê mencionou as equivalências das24

Unidades Curriculares que foram criadas/transformadas, foi citada também a alteração das25

numerações dos Estágios: Estágio I - Metodologia Cientifica para disciplina Metodologia26

Cientifica que acarretou mudança na numeração dos demais. O discente João Pedro, alegando27

desconhecimento do projeto, por ser sua primeira reunião no Colegiado, solicitou vistas ao28

Projeto Pedagógico. Foi questionado se haveria este direito, mas há a previsão na norma deste29

Colegiado. O professor Luís informou que não há questionamento quanto a este direito,30

porém é importante ressaltar que o processo de aprovação do PPC está atrasado e que isto31

pode atrasar ainda mais e que, diante desta situação, o requisitante é obrigado a apresentar32

relatório conforme o parágrafo 4º do artigo 5º. Diante da solicitação o PPC voltará como33

ponto de pauta na próxima reunião do Colegiado a ser realizado na próxima quarta-feira, dia 334



de julho, 14h. 2- Prorrogação de prazo de Integralização de Laila Nathieline Gonçalves35

Rodrigues, Tamires de Melo Gonçalves, Rafael dos Santos Silveira e Naiara Vieira36

Tavares; os processos foram analisados individualmente e ficou decidido pelo colegiado que:37

Laila Nathieline Gonçalves Rodrigues, Tamires de Melo Gonçalves, teriam prorrogação por38

mais dois semestres e Rafael dos Santos Silveira e Naiara Vieira Tavares, mais um semestre.39

3- Oferecimento da disciplina "Interpretação clínica do hemograma e do40

coagulograma", apesar da boa vontade da professora visitante, não é possível atribuir41

encargos didáticos pela coordenação do curso de farmácia, por ela não ser docente deste curso.42

No entanto, haveria possibilidade de outra docente do curso ficar responsável por esta UC43

optativa. Assim, foi sugerido consultar a professora Danyelle Romana Alves Rios. A reunião44

se encerrou às 08h51min. Nada mais havendo a tratar eu, Patrícia Cristina de Faria, lavrei esta45

ata que depois de lida, se aprovada, será por mim e pelos presentes assinada. Divinópolis, oito46

de agosto de 2018.47
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