
 

ATA DA QUINQUAGÉSIMA SÉTIMA 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 janeiro 3 
de 2017, às treze horas e quarenta e um minutos, estavam presentes para a quinquagésima 4 
sétima reunião ordinária do Colegiado do Curso de Farmácia do Campus Centro-Oeste Dona 5 
Lindu/UFSJ, os professores Maria José Nunes de Paiva, Alex Guterres Taranto, Magna 6 
Cristina de Paiva e a discente Carolina Faleiro. Os professores Carlos Eduardo, de Matos 7 
Jensen e Adriana Cristina Soares justificaram sua ausência. A pauta: 1- Alteração no horário 8 
de aulas de 2017/1; 2- Processos de Dispensa; 3- Exclusão de unidade curricular; 4- 9 
Apresentação de TCC dos alunos Thiago Reis; 5- Informes; 6- Outros. A professora 10 
Maria José iniciou com a leitura da pauta e pediu a inclusão dos pontos: Solicitação de alunos 11 
e Reposição de aulas de Microbiologia. A pauta foi invertida para atender primeiro as alunas 12 
que estavam presentes. Todos concordaram. Maria José fez a leitura das solicitações dos 13 
alunos: Fagner Denner de Oliveira: solicitação para cursar Estágio Especialidades juntamente 14 
com Tecnologia Farmacêutica II – deferido. Roberta Angélica da Silva Heitor: solicita que 15 
seja matriculada em 2017/1 no Estágio VII – Análises Clínicas, já realizado em janeiro de 16 
2017 e também que possa cursar Estágio Especialidades juntamente com Química 17 
Farmacêutica e Medicinal – pedido deferido. Geisa Fantini Figueiredo: solicita que seja 18 
matriculada em 2017/1 no Estágio VII – Análises Clínicas, já realizado em janeiro de 2017 e 19 
também que possa cursar Estágio Especialidades juntamente com Análises Toxicológicas – 20 
pedido deferido. Passando-se ao ponto seguinte Alteração no horário de aulas de 2017/1, 21 
Maria José informou que devido à saída da professora Maria Emília do curso de Bioquímica, 22 
alguns horários foram realocados para que os professores pudessem atender aos dois cursos. 23 
Todos concordaram com as mudanças e elas foram aprovadas. Maria José solicitou aos 24 
professores que os horários divulgados aos professores para apreciação não sejam repassados 25 
aos alunos antes de cadastrados no sistema. No ponto seguinte 3- Exclusão de unidade 26 
curricular, Maria José contextualizou a situação: devido à licença maternidade da professora 27 
Mariane Cristina Schmtzler e a não aprovação de nenhum candidato nos dois concursos que 28 
foram realizados para contratar um substituto a coordenação cobrou do GAD de Química 29 
quem seriam os docentes responsáveis por estas aulas em 2016/2. A coordenação de Farmácia 30 
não recebeu nenhuma resposta formal do referido GAD. O líder em exercício do GAD 31 
comunicou verbalmente à coordenação que algumas das aulas seriam dadas pelo professor 32 
Lucas Alves, em caráter voluntário. Este contrato foi feito e o referido professor assumiu as 33 
aulas de Química Orgânica II. As aulas de Química Orgânica Experimental II foram dadas 34 
pelo professor José Augusto Villar. Também, verbalmente foi informado que o professor 35 
Rafael Chagas assumiu as aulas de Química Orgânica I. As aulas de Química Orgânica 36 
Experimental I não foram dadas. E com o retorno às aulas, após a greve, a atual líder do GAD 37 
procurou a Coordenação pedindo o cancelamento da unidade curricular já que não haveria 38 
tempo hábil para que fosse lecionada. Maria José explicou que é contra a reposição “corrida” 39 
destas aulas. Em discussão, o grupo questionou o porquê destas aulas não terem sido 40 
assumidas pelos outros membros do grupo. Maria José informou que em levantamento feito 41 
das Cargas horárias deste GAD, há um média de 12,8 horas professor, porém há professores 42 
com somente 10 horas. Maria José apresentou como solução  que as aulas sejam dadas 43 
em 2017/1, utilizando 3 horas semanais e depois que terminar iniciar Química Orgânica II, 44 
não havendo assim prejuízo aos alunos. O grupo concordou que seria a melhor solução para o 45 
problema. Maria José disse que irá conversar com a professora Mariane e que será solicitada 46 
ao GAD a justificativa por escrito para a exclusão dos alunos da referida unidade curricular 47 
em 2016/2 para que eles não fiquem prejudicados. No próximo ponto: Apresentação de TCC 48 
do aluno Thiago Reis, Maria José explicou que este assunto já fora tratado anteriormente e 49 
que foi feita consulta à professora responsável pelo TCC do aluno, Cristina Sanches. Esta se 50 



 

manifestou dizendo que o aluno não a procurou, portanto ela não sabia o motivo do seu não 51 
comparecimento à apresentação agendada. Disse também que o trabalho estava em 52 
desenvolvimento. Em discussão o grupo decidiu que deverá ser enviado ao aluno comunicado 53 
informando que ele poderá agendar junto à professora nova data, antes do fim deste semestre, 54 
para a apresentação. No ponto seguinte, Reposição de aulas de Microbiologia: Maria José 55 
informou que a professora Juliana apresentou cronograma de reposição a partir do dia 56 
30/02/17, porém foram detectados alguns problemas e solicitou que o grupo fizesse a 57 
conferência das aulas dadas antes e depois da greve. Maria José disse que o número de aulas 58 
apresentado no cronograma não contempla o total de horas da disciplina. Diz ainda que há 59 
muitas avaliações concentradas no período de reposição. Em discussão o grupo decidiu que 60 
deverá ser encaminhado aos alunos um documento solicitando que eles se manifestem em 61 
relação aos horários propostos e que deverá ser encaminhada à Câmara de Graduação 62 
documento informando que o Cronograma proposto inicialmente para afastamento não está 63 
sendo cumprido. A reunião se encerrou às 10h20min. Nada mais havendo a tratar eu, Patrícia 64 
Cristina de Faria, lavrei esta ata que depois de lida, se aprovada, será por mim e pelos 65 
presentes assinada. Divinópolis, trinta de janeiro de 2017 66 
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