
 

ATA DA QUINQUAGÉSIMA PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO CURSO 1 
DE FARMÁCIA DO CAMPUS CENTRO-OESTE DONA LINDU DA UNIVERSIDADE 2 
FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI. Aos dezenove dias do mês de fevereiro de 2016, às nove horas 3 
e vinte minutos, estavam presentes para a quinquagésima primeira reunião ordinária do Colegiado do 4 
Curso de Farmácia do Campus Centro-Oeste Dona Lindu/UFSJ, os professores Maria José Nunes de 5 
Paiva, Frank Pereira de Andrade, João Máximo de Siqueira, Adriana Cristina de Souza, Ana Júlia 6 
Pereira Gomes  e o discente Douglas Lopes, para tratarem a seguinte pauta: 1-Processos de dispensa 7 
de Unidade Curricular, 2- Solicitações de alunos, 3- Edital de Equipamentos, 4-Aprovação dos Editais 8 
para eleição de coordenação e membros do colegiado do curso de Farmácia 7- Outros Maria José 9 
pediu a inclusão dos seguintes pontos de pauta: Indicação para comissão de estágio probatório- prof. 10 
Roberta Carvalho de Figueiredo,  Erro na ordem de colagem nas atas do Colegiado. A pauta foi 11 
aprovada por todos. No primeiro ponto 1-Processos de dispensa de Unidade Curricular, o processo 12 
de Tiago dos Reis Santos ( Ciência sem Fronteiras), foram aprovadas as dispensas das seguintes 13 
Unidades Curriculares: Bioestatística, Química Farmacêutica e Medicinal, Cuidados Farmacêuticos III 14 
, Cuidados Farmacêuticos II e Farmacotécnica I; Luisa Duarte Nogueira: dispensa em Cuidados 15 
Farmacêuticos II e  Farmacotécncia II, Nathália Soares Simões, indeferido o pedido de equivalência 16 
entre Operações Unitárias e Tecnologia Farmacêutica I, pois a ementa é incompatível; Pedro José 17 
Oni Castro Shirai, aprovada a dispensa em Biosestatística. No ponto seguinte 2- Solicitações de 18 
alunos, Maria José explicou a necessidade das solicitações passarem pelo colegiado e serem 19 
analisadas por todos. Em discussão o grupo deliberou da seguinte forma: Isabela Almeida de Castro: 20 
não será quebrado o prerrequisito da U.C Farmacotécnica Homeopática. O pedido de mudança do 21 
professor poderá ser atendido somente para o próximo semestre; Tiago dos Reis Santos, inclusão da 22 
U.C. Análises Toxicológicas ( turma C), Cuidados Farmacêuticos IV, Farmacotécnica Homeopática.  23 
Sarah Ribeiro Furtado Pereira: a aluna foi autorizada, mediante apresentação das justificativas ( 24 
problema de saúde em membro da família) e autorização específica para este caso , da professora 25 
Roberta de Farmacoepidemiologia, a cursar Bioestatistica e Farmacoepidemiologia neste semestre; 26 
Pedro José Oni Castro Shirai: autorizada a matrícula em Farmacologia Básica, Fisiologia II e 27 
Química Fundamental, desde que haja vagas; Claudiane Moreira e Silva, Maíra Marques Costa, 28 
Fernanda da Matta e Sousa: autorizada a matrícula em Controle de Qualidade Físico-Químico como 29 
correquisito de Tecnologia Farmacêutica I. Maria José informou que em conversa com o professor 30 
responsável Whocely Victor de Castro, ficou decidido que a Tecnologia Farmacêutica I deixará de ser 31 
prerrequisito de Controle; Indeferido o pedido de Fernanda da Matta e Sousa de quebra de 32 
prerrequisito entre Contorle de Qualidade Físico-Químico e Controle de Qualidade Biológico e 33 
Microbiológico; Tatiane Resende Ramos, indeferido o pedido de quebra de prerrequisito de Estágio 34 
VI – Cuidados Farmacêuticos (Cuidados III); Renan Faustino Passos: autorizada a matrícula em 35 
Toxicologia e Análises Toxicológicas com a quebra de prerrequisitos , considerando as justificativas e 36 
a autorização da professora responsável pela U.C.; Thamires Natalie de Souza autorizada a mudança 37 
de subturma de A para B da U.C. de Técnicas Laboratoriais em Parasitologia e Imunologia Clínica e 38 
matrícula em Ética e Bioética. 3- Edital de Equipamentos: Maria José fez leitura da decisão da 39 
comissão nomeada na última reunião de colegiado, discentes Maria José Nunes de Paiva, Adriana 40 
Cristina Soares de Souza e Mariana Linhares Pereira-  para ranquear as propostas para o Edital de 41 
Equipamentos de acordo com o edital publicado. A classificação proposta foi :  1- Laboratório de 42 
Farmácia Social, Gerencial e Clínica, proponente professora Angelita Cristine de Melo, valor R$ 43 
9.374,39 ( nove mil, trezentos e setenta e quatro reais e trinta e nove centavos), 2- Laboratório de 44 
Ensino de Fitoquímica, proponente: Luciana Alves Rodrigues Santos Lima, valor R$ 85.000,00 ( 45 
oitenta e cinco mil reais);  Laboratório de Química Fundamental, proponente: Vanessa Jaqueline da 46 
Silva Vieira Santos, valor R$ 70.000,00 ( setenta mil reais); Laboratório de Hematologia, proponente: 47 
Danyelle Romana Alves Rios, valor R$ 60.000,00 ( sessenta mil reais);  Laboratório de Controle de 48 
Qualidade Físico-Químico, proponente Whocely Victor de Castro, valor: R$ 25.000,00 ( vinte e cinco 49 
mil reais); totalizando um valor para o curso de Farmácia de R$ 249.374,39( duzentos e quarenta e 50 
nove mil, trezentos e setenta e quatro reais e trinta e nove centavos) . A proposta do Laboratório de 51 
Desenvolvimento Farmacotécnico foi desclassificada por ausência de documentos. Todos aprovaram 52 
esta classificação.  4-Aprovação dos Editais para eleição de coordenação e membros do colegiado 53 
do curso de Farmácia. Maria José explicou que o mandato da atual está terminando e que já deve ser 54 
providenciada uma nova eleição, por isso a apresentação do Edital para definição das datas. Em 55 



 

discussão ficou decidido que a eleição para coordenador, vice- coordenador e membros do colegiado 56 
acontecerá no dia vinte e dois de março de 2016. Os editais foram lidos e aprovados por todos. 57 
Definiu-se também a Comissão que acompanhará este processo eleitoral, sendo os professores: 58 
Danyelle Romana Alves Rios, Ana Júlia Pereira Santinho Gomes, e o discente Douglas Lopes. No 59 
ponto seguinte, Indicação de professor para composição de comissão de Estágio Probatório – Profª 60 
Roberta Carvalho de Figueiredo, o grupo decidiu que a professora Maria José Nunes de Paiva deverá 61 
ser a indicada. No próximo ponto, Maria José informou que houve um problema na ordem de colagem 62 
das atas do Colegiado do Curso de Farmácia. A ata da décima terceira Reunião Extraordinária do 63 
Colegiado de Farmácia não foi colada. Em discussão, ficou decidido que a ata deve ser colada 64 
posterior a esta e feita uma Errata que deverá ser colada na contracapa do livro de atas informando o 65 
erro e indicando a página que esta ata está colada. Nada mais havendo a tratar eu, Patrícia Cristina de 66 
Faria,  lavrei esta ata que depois de lida, se aprovada, será por mim e pelos presentes assinada. 67 
Divinópolis, dezenove de fevereiro de 2016. 68 
 69 
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