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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI

COORDENAÇÃO DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM FARMÁCIA

ATA Nº 261 / 2020 - COFAR (12.59) 

Nº do Protocolo: 23122.020987/2020-50
Divinópolis-MG, 17 de novembro de 2020.

ATA DA TRIGÉSIMA OITAVA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COLEGIADO DO CURSO DE FARMÁCIA DO CAMPUS
CENTRO-OESTE DONA LINDU DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI. Aos onze dias do mês de novembro
de 2020 , às dez horas e vinte minutos se reuniram na plataforma Virtual Google Meet para a trigésima oitava reunião extraordinária do
Colegiado de Farmácia os professores Mariana Linhares Pereira, Farah Maria Drumond Chequer Baldoni, Renê Oliveira do Couto,
Mariane Cristina Schnitzler Villar, Magna Cristina de Paiva e o discente Athos Wellington da Silva Pinto. A pauta: Indicação de
professores para revisão de avaliações. Informe: Documento de docente do curso recebido pela coordenação. Indicação de
professores para revisão de avaliações Mariana iniciou a reunião informando que uma discente, através o Minha UFSJ solicitou
revisão da prova 3 da disciplina de Microbiologia Básica realizada em 29/10/2020. Conforme informado na solicitação da discente a
nota foi publicada dia 30/10/2020 e as revisões feitas pelo professor responsável no dia 30/10/2020 e posteriormente no dia 03/11/2020.
Contudo, ainda segundo o documento enviado "não foi possível a realização da revisão de todas as questões". E solicita "que a prova
03 seja revisada INTEIRAMENTE por outros professores da mesma área desta disciplina"Mariana mostrou as Resoluções (
Resolução012/2018 - CONEP e Norma 01/2018 - Colegiado do Curso de Farmácia) que tratam da questão e informou que depois da
revisão feita pela docente responsável, em 2ª instãncia deverá ser feita por dois docentes da área, indicados pelo Colegiado, juntamente
com a docente responsável e o solicitante. O representante discente, Athos informou que a discente solicitante, representante da turma,
fez a solicitação em nome de um grupo, já que a dúvida é a mesma de todos. O grupo analisou a solicitação da discente ficando
decidido que serão convocadas as docentes de áreas próximas à Microbiologia, Magna Cristina de Paiva e Ana Gabriela Reis Solano.
Ficou decidido ainda que em caso de impossibilidade de participação de algun dos docentes indicados, será indicado outro professor da
área. A docente Magna solicitou que a avaliação seja enviada pelo menos 48 horas antes do horário agendado para a revisão, com o
gabarito do professor responsável. Informe: Documento de docente do curso recebido pela coordenação: Mariana informou que
no dia 04-11-2020, após a 85ª Reunião Ordinária do Colegiado de Farmácia, foi recebido no e-mail da coordenação do curso de
Farmácia, um documento de um docente (cujo nome será preservado) relatando fatos ocorridos durante suas aulas no período remoto
emergencial (o documento está disponível para consulta dos membros do colegiado). No relato, o docente demonstra insatisfação com
as atitudes dos alunos, que ele considera desrespeitosas para com ele. Na avaliação do PRE, realizada na Reunião precedente deste
Colegiado, foram discutidas situações problemas no ensino emergencial, tanto no que tange a discentes como a docentes. Naquela
reunião foi deliberada a elaboração e envio de um documento aos discentes e outro aos docentes, informando direitos e deveres e
estimulando a resolução dos problemas de forma pacífica. Ao consultar o documento enviado aos discentes constatou-se que as
questões levantas pelo docente haviam sido contempladas neste documento. Desta forma, o professor foi respondido por e-mail, por
meio de uma comunicação da Coordenação do Curso de Farmácia informando as medidas tomadas por este Colegiado e ressaltando ter
sido esta uma primeira medida. O docente também foi orientado a procurar o colegiado no caso de novas ocorrências ou insatisfação,
para avaliação e outros encaminhamentos. O discente Athos solicitou a palavra para que fosse registrada uma demanda dos alunos e
solicita que seja registrada e avaliada: os discentes estão muito preocupados com a não oferta das práticas das disciplinas e estão
receiosos de atrasar muito o curso. Mariana informou que na UFSJ, neste momento, ainda não há discussão sobre o assunto, porém , o
colegiado poderá pensar em uma outra solução que diminua o prejuízo dos alunos. Ficou agendada uma outra reunião extraordinária
para o dia 17-11-2020 para tratar do horário do curso para o segundo período emergencial e outros.A reunião se encerrou às 11h55min.
Nada mais havendo a tratar eu, Patrícia Cristina de Faria, lavrei esta ata que depois de lida, se aprovada, será por mim e pelos presentes
assinada. Divinópolis, 11 de novembro de 2020

Mariana Linhares Pereira______________________________________________________

Farah Maria Drumond Chequer Baldoni___________________________________________

Magna Cristina de Paiva______________________________________________________

Mariane Cristina Schnitzler_____________________________________________________

Renê Oliveira do Couto________________________________________________________

Athos Wellington da Silva Pinto_________________________________________________

(Assinado digitalmente em 17/11/2020 15:42 ) 
FARAH MARIA DRUMOND CHEQUER BALDONI 
PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR 

(Assinado digitalmente em 17/11/2020 15:19 ) 
MAGNA CRISTINA DE PAIVA 

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR 
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CCO (10.02) 
Matrícula: 1080217 

CCO (10.02) 
Matrícula: 1581671 

 
 
 

(Assinado digitalmente em 17/11/2020 15:40 ) 
MARIANA LINHARES PEREIRA 

COORDENADOR DE CURSO - TITULAR
CHEFE DE UNIDADE 

COFAR (12.59) 
Matrícula: 1296968 

 
 
 

(Assinado digitalmente em 17/11/2020 17:47 ) 
MARIANE CRISTINA SCHNITZLER VILLAR 

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR 
CCO (10.02) 

Matrícula: 1687272 

 
 
 

(Assinado digitalmente em 17/11/2020 14:46 ) 
PATRICIA CRISTINA DE FARIA 

ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO 
COFAR (12.59) 

Matrícula: 1752524 

 
 
 

(Assinado digitalmente em 17/11/2020 15:31 ) 
RENE OLIVEIRA DO COUTO 

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR 
COFAR (12.59) 

Matrícula: 1150851 
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