
 

ATA DA QUINQUAGÉSIMA SEGUNDA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO 1 
CURSO DE FARMÁCIA DO CAMPUS CENTRO-OESTE DONA LINDU DA 2 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI. Aos quinze dias do mês de abril de 3 
2016, às treze horas e vinte e cinco minutos, estavam presentes para a quinquagésima segunda 4 
reunião ordinária do Colegiado do Curso de Farmácia do Campus Centro-Oeste Dona 5 
Lindu/UFSJ, os professores Maria José Nunes de Paiva, Adriana Cristina Soares de Souza, 6 
Alex Guterres Taranto, Carlos Eduardo de Matos Jensen e Magna Cristina de Paiva, para 7 
tratarem a seguinte pauta: 1-Apresentação dos novos membros do colegiado; 2-Comissão 8 
de Estágio – Informes critérios de avaliação; 3- Solicitação de alunos: turma extra de 9 
Matemática; 4- Optativa Administração de Injetáveis, professora Alba Otoni; 5- Ad 10 
Referendum optativa Cosmetologia, professor Carlos; 6- Consulta pública Proposta de 11 
Portaria de alteração do número de vagas em cursos de graduação; 7- Outros. A pauta foi 12 
lida e aprovada por todos. Maria José deu início à reunião apresentando os novos membros do 13 
colegiado, que foram eleitos no dia 22/03 para um mandato de dois anos. O membro discente 14 
não esteve presente pois a portaria de nomeação ainda não foi emitida. Passando-se ao 15 
segundo ponto, 2-Comissão de Estágio – Informes critérios de avaliação, Maria José 16 
informou sobre a aprovação do Manual do Estágio e sobre os critérios de avaliação que foram 17 
acordados para o Estágio Especialidades e que já deveriam ser cumpridos neste semestre. 18 
Ainda, relatou sobre o caso da aluna Adriana Pereira, que colou grau antecipadamente mesmo 19 
após os novos critérios de avaliação terem sido divulgados. Maria José reforçou a necessidade 20 
do cumprimento destes critérios e que para o próximo semestre estes devem constar no plano 21 
de ensino assim como a data da apresentação do Seminário, para que não atrapalha o fluxo do 22 
Estágio. Ficou decidido que será enviado um memorando á Comissão de Estágio solicitando a 23 
divulgação do plano de Ensino de Estágio Especialidades para 2016/2 já com as datas da 24 
apresentação do Seminário. Passando –se ao ponto seguinte, 3- Solicitação de alunos: turma 25 
extra de Matemática, Maria José informou a sobre a solicitação de vinte e cinco alunos de 26 
uma turma extra de matemática, pois, segundo eles não estão conseguindo se matricular nas 27 
vagas disponibilizadas. Maria José informou ainda que solicitou ao GAD da Área 28 
Tecnológica que oferecesse esta turma extra. Foi lida a resposta o GAD que respondeu 29 
negativamente alegando que muitos alunos são reprovados por abandono do curso e que são 30 
oferecidas 10 vagas extras todo semestre, além das 10 vagas de RER e que eles (professores 31 
do GAD) entendem que a abertura de uma turma extra incentivaria a desistência dos alunos 32 
no decorrer do semestre. O GAD sugeriu que seja solicitado no início do semestre a oferta de 33 
mais vagas extras. Maria José informou que a falta da Matemática atrasa os alunos no curso e 34 
sugere que seja solicitado a departamentos de outros cursos em São João del Rei a oferta desta 35 
disciplina. Todos concordaram e será enviado um memorando à PROEN com esta solicitação. 36 
No ponto seguinte, 4- Optativa Administração de Injetáveis, Maria José informou que no 37 
último SAF a professora Alba Otoni ministrou um mini-curso aos alunos sobre Administração 38 
de Injetáveis, que seria parte de uma optativa já ministrada no curso. Maria José foi procurada 39 
pelos alunos que solicitaram a complementação deste mini-curso para que ele fosse 40 
considerado como optativa. A professora Alba concordou e enviou um cronograma que 41 
complementa a carga horária, que é de 18 horas/aula, durante o atual semestre. Todos 42 
concordaram com a solicitação, e a disciplina será oferecida em caráter extemporâneo para os 43 
alunos que fizeram o mini curso durante o SAF. No próximo ponto, 5- Ad Referendum 44 
optativa Cosmetologia  ministrada pelo professor Carlos Jensen, Maria José informou que 45 
aprovou a solicitação de oferecimento da disciplina Cosmetologia do professor Carlos ad 46 
referendum, pois se trata de uma disciplina já oferecida no curso e que o processo seguiu os 47 
trâmites sugeridos na Resolução nº029 de 2010/ PROEN. Todos concordaram e votaram pela  48 
aprovação do ad referendum. No ponto seguinte, 6- Consulta pública Proposta de Portaria 49 
de alteração do número de vagas em cursos de graduação, o professor Carlos relatou sobre 50 



 

o teor do documento, que trata dos trâmites que devem ser seguidos para que as vagas possam 51 
ser alteradas, não havendo necessidade de mudança, somente em casos específicos. Referente 52 
aos outros assuntos, Maria José informou sobre a necessidade de algumas adequações no PPC 53 
de 2014, como o caso do Estágio III que já não atende os objetivos e necessita de mudanças. 54 
Em discussão o grupo decidiu que este assunto deverá ser encaminhado ao NDE e uma 55 
consulta deverá ser feita a todos os GADs sobre a necessidade de demanda/ajuste/adequação 56 
nas Cargas Horárias, períodos de oferecimento, prerrequisitos e ementas. O documento deverá 57 
ser respondido até o dia 20/05 e repassado ao NDE. Sobre os processos de dispensa de 58 
Unidade Curricular, Maria José fez a leitura do processo analisado pela professora Ana Júlia, 59 
que fico da seguinte forma: Danúbia Domingos Epifânio foi dispensada das seguintes 60 
Unidades Curriculares: Anatomia, Biologia Celular, Ética e Bioética, Farmácia e Sociedade, 61 
Matemática, Estágio I – Metodologia Científica,  Físico- Química,  Genética, Fisiologia I, 62 
Farmacobotânica, Microbiologia Básica e duas disciplinas consideradas optativas: Primeiros 63 
socorros e semiologia e Biofisica aplicada à Farmácia; Luís Felipe Teixeira Silva (analisado 64 
pelo professor Carlos Eduardo de Matos Jensen), foi dispensado de: Anatomia, Ética e 65 
Bioética, Estágio I – metodologia Científica, Histologia e Embriologia, Patologia. Marciel 66 
Neves Carvalho: (analisado pela professora Adriana Cristina Soares de Souza), foi 67 
dispensado de: Anatomia, Estágio I- Metodologia Cientifica, Histologia e Embriologia, 68 
Bioquímica de Macromoléculas, Fisiologia I, Farmacologia e Fisiologia II. Nada mais 69 
havendo a tratar eu, Patrícia Cristina de Faria,  lavrei esta ata que depois de lida, se aprovada, 70 
será por mim e pelos presentes assinada. Divinópolis, quinze de abril de 2016. 71 
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