
 

ATA DA QUINQUAGÉSIMA QUINTA 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 três dias do mês de agosto de 3 
2016, às nove horas e quinze minutos, estavam presentes para a quinquagésima quinta reunião 4 
ordinária do Colegiado do Curso de Farmácia do Campus Centro-Oeste Dona Lindu/UFSJ, os 5 
professores Maria José Nunes de Paiva, Adriana Cristina Soares de Souza, Alex Guterres 6 
Taranto, Carlos Eduardo de Matos Jensen e Magna Cristina de Paiva e a discente Carolina 7 
Faleiro. A pauta: 1- Recursos de monitoria, 2- Solicitações de alunos e outros. Maria José 8 
solicitou a inclusão dos seguintes pontos de pauta: Aprovação do Ad Referendum 01/2016 e 9 
Cronograma das Atividades Complementares. No primeiro Ponto de pauta: Recursos de 10 
monitoria, com a presença da professora Angelita Cristine de Melo, Maria José informou 11 
que de acordo com o cronograma disponível no Edital da Proen foram apresentados recursos 12 
ao resultado divulgado de acordo com a classificação feita por este colegiado. A 13 
PROEN/SEACA comunicou que foram concedidas mais duas bolsas ao curso de Farmácia, 14 
porém seriam distribuídas de acordo com as orientações deste Colegiado e não 15 
automaticamente aos professores que entraram com o recurso. Maria José passou a palavra ao 16 
professor Carlos que explicou à professora Angelita a maneira como foi feita a classificação, 17 
de acordo com os critérios definidos por este colegiado. A professora Angelita argumentou 18 
que além dos critérios apresentados deveria ser considerada para o próximo semestre também 19 
a carga horária prática das disciplinas que requerem um monitor para auxilio, acesso ao 20 
laboratório para praticar as aulas e apresentação na ata de todos dados utilizados na 21 
classificação o processo orientado pelo Edital da Proen. Esclarecidas as dúvidas professora 22 
Angelita se retirou.  Maria José colocou em discussão quais serão as Unidades Curriculares 23 
que receberão as duas bolsas concedidas pela Proen. Por unanimidade ficou decidido que será 24 
seguida a lista já aprovada, sendo Bioquímica Metabólica e Bioquímica Clínica beneficiadas. 25 
Para o próximo semestre serão revistos os critérios de classificação. O professor Alex s retirou 26 
da reunião às dez horas para participar de seleção de monitoria. No próximo ponto 27 
Solicitações de Alunos, Maria José leu as solicitações : Letícia Amorim de Paula, já 28 
matricula em Tecnologia Farmacêutica I e Controle de Qualidade Físico Químico, solicita 29 
cursar como co-requisito Controle de Qualidade Biológico e Microbiológico ou Tecnologia 30 
Farmacêutica II. O pedido foi indeferido e a aluna deverá solicitar a prorrogação do prazo de 31 
integralização do curso. Ana Luiza Hostalácio Terra – solicita cursar Cuidados 32 
Farmacêuticos II, juntamente com seu prerrequisito, Farmacologia Clínica II – indeferido.  33 
Denise Cristina da Silveira, solicita cursar físico-química-Química juntamente com seu 34 
prerrequisito, Química Fundamental – indeferido. Fernanda da Matta e Sousa -  solicita 35 
cursar Estágio Especialidades juntamente às Unidade s Curriculares Cuidados Farmacêuticos 36 
IV  e Controle de Qualidade Biológico  Microbiológico – indeferido. Geísa Barbosa Alves 37 
solicita cursar Tecnologia Farmacêutica I juntamente com seu prerrequisito, Famacotécnica II 38 
– indeferido. O grupo ressalta a importância dos prerrequisitos para que os alunos cursem com 39 
êxito as Unidades Curriculares, por isso eles não são quebrados.  No ponto seguinte, Maria 40 
José justificou o Ad Referendum 01/2016, em que é aprovada uma nova classificação para as 41 
solicitações de monitoria no curso de Farmácia, incluindo todas as propostas recebidas dentro 42 
do prazo previsto no Edital da PROEN/ SEACA. Todos aprovaram. No próximo ponto, foi 43 
apresentado o Cronograma de entrega das Atividades Complementares, enviado pela 44 
Comissão responsável. Todos aprovaram e este deverá ser amplamente divulgado: no quadro 45 
de avisos da coordenadoria, no e-mail das turmas e na página do Curso de Farmácia. Em 46 
outros, Maria José fez leitura do e-mail do professor Frank, relatando um fato ocorrido: a 47 
aluna Veridiana Resende de Oliveira está cursando Química Analítica II e Química 48 
Fundamental que é seu prerrequisito. A dúvida do professor é como isso aconteceu. O 49 
professor Carlos informou que esta aluna veio transferida do curso de Bioquímica, e fez 50 



 

equivalência das unidades cursadas lá. Em Bioquímica Química Fundamental não é 51 
prerrequisito de Química Analítica I, por isso ela pode cursar Química Analítica II no curso 52 
de Farmácia. A reunião se encerrou às 10h20min. Nada mais havendo a tratar eu, Patrícia 53 
Cristina de Faria, lavrei esta ata que depois de lida, se aprovada, será por mim e pelos 54 
presentes assinada. Divinópolis, três de agosto de 2016. 55 
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