
 

ATA DA QUINQUAGÉSIMA TERCEIRA 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 trinta dias do mês de maio de 3 
2016, às treze horas e trinta e cinco minutos, estavam presentes para a quinquagésima terceira 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, a 7 
discente Carolina Faleiro justificou sua ausência. A pauta: 1-  Solicitação da professora 8 
Juliana Magalhães, 2-Solicitação aluna de Anatomia Isabella Santos Santana; 3- Processos de 9 
dispensa de Unidade Curricular; 4-  Cursos afins do Curso de Farmácia para de 10 
transferência; 5- Atividades Complementares do Curso de Farmácia; 6- Optativas para o 11 
curso; 7- Solicitação Câmara de Graduação; 8- Cancelamento de Optativa a aluna Verônica. 12 
A professora Maria José iniciou a reunião e pediu a inversão dos pontos de pauta da seguinte 13 
forma: 1- Solicitação da professora Juliana Magalhães; 2- Atividades Complementares do 14 
curso de Farmácia, 3- Solicitação aluna de Anatomia Isabella Santos Santana; 4-   Solicitação 15 
Câmara de Graduação , 5- Cancelamento de Optativa a aluna Verônica , 6- Processos de 16 
dispensa de Unidade Curricular; 7- Optativas para o curso 8 - Cursos afins do Curso de 17 
Farmácia para de transferência. No primeiro ponto de pauta, 1- Solicitação da professora 18 
Juliana Magalhães com a presença da referida professora, Maria José solicitou à professora 19 
Juliana que relatasse seu pedido. Juliana disse se tratar da solicitação da aprovação deste 20 
Colegiado para que ela possa fazer um treinamento na sua área de pesquisa no exterior, 21 
durante 3 meses, iniciando no dia 21 de agosto de 2016 e terminando no dia 20 de novembro 22 
de 2016. No seu documento apresenta um cronograma para reposição das aulas deste período. 23 
Consta também um documento do GAD dizendo não poder assumir os encargos neste 24 
período. A professora Juliana propõe lecionar todas as aulas práticas, 18 aulas teóricas e as 18 25 
restantes seriam disponibilizadas no Portal didático. A professora Juliana diz também que 26 
poderá unir as turmas de Farmácia e Bioquímica para as aulas teóricas. Maria José diz não 27 
concordar com esta proposta, pois haveria prejuízo para os alunos, pois a turma seria muita 28 
grande. Quanto ao uso do Portal Didático, o grupo questionou se ele poderá substituir as aulas 29 
presenciais. A professora Juliana citou em seu documento a portaria PORTARIA Nº 4.059, 30 
DE 10 DE DEZEMBRO DE 2004 (DOU de 13/12/2004, Seção 1, p. 34), que permite a 31 
utilização de 20 % (vinte por cento) da carga horária total do curso, na modalidade semi-32 
presencial, desde que previsto na organização pedagógica e curricular, o que não acontece no 33 
curso de Farmácia. Em discussão o grupo fez as seguintes considerações: deverá ser 34 
consultado junto as instâncias superiores da Instituição sobre o uso do Portal Didático, que a 35 
professora deverá elaborar uma nova proposta de reposição efetiva  de aulas, constar no 36 
documento a ciência dos outros professores que lecionarão aulas desta Unidade Curricular no 37 
período de ausência da professora, apresentação do Plano de Ensino da Unidade Curricular. 38 
Será marcada uma reunião extraordinária assim que forem apresentados estes documentos. No 39 
ponto seguinte: 2- Atividades Complementares do curso de Farmácia: Maria José 40 
apresentou a situação e pediu a mim que relatasse também o ocorrido: foi divulgado pela 41 
coordenação o primeiro cronograma de apresentação das atividades complementares  do curso 42 
de Farmácia, enviado pela Comissão de Atividades Complementares com data de 43 
apresentação prevista para os dias 25 e 26 de abril de 2016. Porém esta data foi antecipada 44 
para os dias 18 e 19 de abril e isto não foi divulgado pela coordenação e nem pelo SEACES. 45 
Os alunos que não conseguiram entregar nesta nova data procuraram a coordenação para que 46 
pudesse auxiliá-los na resolução deste problema. O problema foi passado à Coordenadora que 47 
procurou imediatamente o SEACES que reafirmou não poder receber na data de 25 e 26/04. 48 
Maria José questionou se o problema seria somente o recebimento e se propôs a receber nesta 49 
data e assim foi feito. Ao entregar as atividades complementares destes alunos ao presidente 50 



 

da Comissão, Joaquim Maurício, este solicitou que elas fossem devolvidas a estes alunos para 51 
que eles entrassem com recurso na data prevista no cronograma ( 23 e 24 /05) para que não 52 
fosse descumprido o que foi proposto e não abra precedente para que outros alunos façam da 53 
mesma forma. Neste momento, foi novamente explicado ao professor, pela coordenadora e 54 
membros do colegiado, que os alunos não tiveram culpa e que houve um erro de 55 
comunicação. Maria José afirmou que não houve intenção de descumprimento do que foi 56 
acordado pela Comissão, mas uma maneira de resolver um problema que não dependia dos 57 
alunos. O professor Carlos reafirmou ao professor Joaquim que foi um erro administrativo  58 
interno de comunicação e propôs que fosse dado a estes alunos uma nova data para 59 
apresentação das atividades. O professor Joaquim disse que a decisão da comissão de não 60 
receber as atividades é pela  a  necessidade de cumprir as datas propostas e não concordou 61 
com estas proposições e que os alunos deveriam ter entregue na data o recurso. Assim o grupo 62 
decidiu que como não foi um erro dos alunos e como a Comissão não aceitou  abrir uma nova 63 
data para entrega, a correção das atividades destes alunos será feita pelos membros do 64 
colegiado: Adriana e Alex. Este colegiado decidiu ainda que deverão ser feitas mudanças no 65 
manual das Atividades Complementares, ficando o professor Carlos responsável por esta 66 
análise e devendo ser apresentadas na próxima reunião deste colegiado. Foi aprovado também 67 
que todo início de semestre (primeiros 15 dias letivos), seja apresentado pela Comissão de 68 
Atividades Complementares o cronograma para aprovação deste Colegiado. 3-Solicitação 69 
aluna de Anatomia Isabella Santos Santana: o caso foi relatado pela professora Maria José 70 
e pela professora Adriana: a aluna apresentou atestado médico que relata alergia ao Formol, 71 
durante as aulas de Anatomia. A professora responsável, Maira de Castro Lima sugere que a 72 
aluna tenha os estudos práticos realizados em figuras de atlas a prova prática seja aplicada 73 
pelo computador na sua sala. A professora ressalta que não haverá prejuízo no aprendizado da 74 
estudante e haverá garantia de segurança para ela. O grupo aprovou esta decisão. Ponto 75 
seguinte: 4- Solicitação Câmara de Graduação: Maria José fez a leitura do memorando 76 
enviada pela Secretaria das Câmaras solicitando algumas informações em relação ao processo 77 
23122.022207/2015-49 para diligências da Câmara de Graduação. Solicitou-se: Um 78 
documento da Coordenação do curso, deixando claro se o problema foi resolvido ou não;- Do 79 
Prof. Dr. Carlos Eduardo de Matos Jensen, deixando claro se o problema foi resolvido e de 80 
que forma foi resolvido caso já esteja tudo devidamente esclarecido; - Da aluna Flavia 81 
Cristina Policarpo Tonelli, deixando claro se o problema foi resolvido e de que forma foi 82 
resolvido caso já esteja tudo devidamente esclarecido.  Maria José informou a todos como foi 83 
o andamento da situação. O processo teve início na Pro-reitoria de Ensino, onde a aluna deu 84 
entrada. Não houve nenhum desmembramento deste processo na coordenação e segundo 85 
professor Carlos, membro deste colegiado.  À coordenação foram solicitados vários 86 
documentos pela aluna Flávia Tonelli, que foram entregues. Sendo que, o último solicitado 87 
não foi buscado. Em discussão, ficou decidido que será respondido à Câmara somente em 88 
relação ao que a Coordenadoria, pois em relação ao professor Carlos e a aluna não é possível. 89 
Próximo ponto, 5- Cancelamento de Optativa a aluna Verônica, a aluna Verônica entrou 90 
em contato através de e-mail solicitando a desmatrícula da optativa Farmacotécnica 91 
Homeopática, pois segundo ela foi matriculada depois do prazo e no seu sistema só apareceu 92 
mais tarde. Maria José leu a solicitação de 3ª etapa da referida aluna em que ela solicita esta 93 
disciplina e informou que fez a matrícula na época correta, conforme o sistema disponibiliza. 94 
Sendo assim, o grupo decidiu que não será possível a exclusão. 6- Processos de dispensa de 95 
Unidade Curricular: Jéssica Souza de Jesus Almeida, analisado pela professora Magna, 96 
Gestão e Gerenciamento da assistência farmacêutica – indeferido, Estágio II- Gestão e 97 
Gerenciamento da Assistência Farmacêutica no SUS – indeferido, Farmacotécnica I – 98 
deferido, Imunologia – indeferido, Química Fundamental- indeferido, Farmacotécnica I – 99 
deferido. Bárbara de Oliveira Gomes, analisado pelo professor Carlos, Matemática – 100 



 

indeferido, Química Fundamental Experimental – indeferido. Ponto seguinte: 7- Optativas 101 
para o curso: foram apresentadas pelos GADs as seguintes optativas para o curso de Farmácia 102 
neste semestre: Introdução a Nanobiotecnologia- professora Mariana Camos da Paz Lopes 103 
Galdino, ( 20 vagas), Tópicos em Pesquisa Quantitativa- Humberto F. O. Quites ( 6 vagas),  104 
Coordenação de Grupos – professora Edilene Ap. A. Silveira ( 5 vagas),  Biologia Molecular 105 
Aplicada às Análises Clínicas – professora Caroline Pereira Domingueti ( 25 vagas), 106 
Micologia Clínica – professora Magna Cristina de Paiva ( 25 vagas). Todos aprovaram. 107 
Cursos afins do Curso de Farmácia para de transferência, o grupo decidiu por manter os 108 
mesmos cursos já cadastrados anteriormente: Bioquímica, Enfermagem, Medicina, Química 109 
Bacharelado e Química Licenciatura. Nada mais havendo a tratar eu, Patrícia Cristina de 110 
Faria, lavrei esta ata que depois de lida, se aprovada, será por mim e pelos presentes assinada. 111 
Divinópolis, trinta de maio de 2016. 112 
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