
 

ATA DA QUINQUAGÉSIMA OITAVA 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 março 3 
de 2017, às treze horas e quarenta minutos, estavam presentes para a quinquagésima oitava 4 
reunião ordinária do Colegiado do Curso de Farmácia do Campus Centro-Oeste Dona 5 
Lindu/UFSJ, os professores Maria José Nunes de Paiva, Magna Cristina de Paiva, Carlos 6 
Eduardo de Matos Jensen e Adriana Cristina Soares e a discente Carolina Faleiro. O professor 7 
Alex Guterres Taranto justificou sua ausência. A pauta: 1- Denúncia de plágio feita pela 8 
professora Cristina Sanches; 2- Solicitação de prorrogação de prazo de integralização de 9 
Letícia Amorim de Paula; 3- Solicitações de alunos; 4- Resposta dos GADs à solicitação 10 
do Colegiado, 5- Outros. A professora Maria José iniciou com a leitura da pauta e pediu a 11 
inclusão dos pontos: Projeto do professor Luís Fernando Soares; Solicitação do GAD de 12 
Produtos Naturais; proposta de oferta disciplina optativa pela professora Ludmila Silva 13 
Brighent, que se propõe a ser professora voluntária; e o professor Carlos solicitou que 14 
fosse incluída no ítem 1 de pauta também a sua denúncia de plágio. Todos concordaram. 15 
Maria José fez a leitura da Denúncia de plágio feita pela professora Cristina Sanches e 16 
também do professor Carlos: a professora Cristina Sanches denunciou que a aluna Ana 17 
Luiza Resende Lara, postou no Portal Didático em resposta a uma atividade proposta pela 18 
referida professora um trabalho que já havia sido postado por outros alunos (Willian Neves, 19 
Milene Lilian e Letícia Fagundes) e que isto poderia ser comprovado com o acesso ao Portal e 20 
às atividades.  O professor Carlos informou em seu documento que na atividade avaliativa GD 21 
de Tecnologia Farmacêutica I, atividade que poderia ser realizada em dupla ou 22 
individualmente pelos alunos, foi identificado que resposta de grupos diferentes eram 23 
idênticas, sugerindo que houve acordo entre os mesmos, havendo na prática réplica de 24 
respostas. Seguem os nomes em ordem alfabética: Aisser Mota Mauad Junior; Bianca Josy 25 
Pacheco de Melo, Carolina Faleiro, Pereira, Douglas Manoel de Melo Lopes, Fabiana 26 
Cipriani Giarola, Isabela Almeida de Castro, Isabella Ribeiro Barbosa, Letícia Amorim de 27 
Paula, Marcus Vinícius do Vale Gomes, Marina Fátima Nunes Melo, Natália de Bessa Muniz. 28 
Já no que se refere à Tecnologia Farmacêutica II, 2ª prova Teórica de TFII, atividade 29 
obrigatoriamente individual. Nela foram identificadas respostas idênticas e replicadas. Segue 30 
a lista dois discentes: Bianca Menezes Militão, Débora Aléxia Santiago, Martins, João Paulo 31 
Ulysses Fabiano, Laura Faria dos Reis, Mara Cristina Alves Silva, Maria Larissa de Jesus, 32 
Marilene José dos Santos, Priscila Barbosa Chain, Raissa Lara Ferreira Mendes, Roberta 33 
Nirian Reis Rodrigues, Tamara Adrilene Ribeiro. Após a leitura das denúncias e a consulta ao 34 
Regime Geral da Universidade e com a aprovação de todos, exceto do professor Carlos Jensen 35 
que se absteve da votação. Ficou decidido que deverá será sugerida advertência por escrito a 36 
todos os alunos, conforme orienta o Estatuto da UFSJ. Ainda ficou definido o prazo de cinco 37 
dias para recorrerem, antes do colegiado solicitar o registro de advertência na ficha cadastral 38 
dos alunos. Ficou decidido também que deverá ser criada pelo Colegiado do Curso de 39 
Farmácia Norma sobre a questão do plágio que vem se repetindo e que não há regulamentação 40 
nesta Universidade. No ponto seguinte: 2- Solicitação de prorrogação de prazo de 41 
integralização de Letícia Amorim de Paula: foi feita a leitura da solicitação e Maria José, 42 
Adriana, Magna e Caroline votaram a favor, professor Carlos se absteve. Em 3- Solicitações 43 
de alunos: Weslei Aparecido da Silva: solicita quebra de prerrequisito de Matemática para 44 
Bioestatística: indeferido; Débora Aléxia Santiago Martins: solicita cursar em 2017/2 – 45 
Estágio Especialidades juntamente com Estágio III – deferido, desde que o Estágio 46 
Especialidades seja feito na cidade de Divinópolis e que apresente ciência do professor 47 
responsável pelo Estágio III e também do professor de Estágio Especialidades. Bruna 48 
Mundim Cardoso: solicita quebra de prerrequisito Microbiologia Básica para Microbiologia 49 
Clínica: Indeferido; Débora Araújo Silva, o assunto já foi tratado na reunião anterior e 50 



 

indeferido. Porém a aluna entrou com recurso se justiçando. O colegiado após discussão 51 
decidiu que a aluna poderá continuar com o Estágio Especialidades para não perder a 52 
oportunidade e depois, em 2017/2 se matricule em Estágio VII. Geísa Barbosa Alves: 53 
solicita quebra do prerrequisito Tecnologia Farmacêutica I para Tecnologia Farmacêutica II: 54 
indeferido. ; 4- Resposta dos GADs à solicitação do Colegiado, Maria José apresentou as 55 
respostas dos GADS a reclamação que foi feita por 36 alunos. Em discussão o grupo decidiu 56 
que deve se reunir exclusivamente deste assunto que demandará muito tempo. A reunião será 57 
realizada no dia 27 de março de 2017. O professor Alex chegou á reunião às 14h38min. No 58 
ponto seguinte: Projeto Professor Luís Fernando Soares, o professor solicita a aprovação 59 
do projeto de parceria entre o Laboratório de Desenvolvimento de Materiais Didáticos – 60 
LDMD, do Campus Centro – Oeste – UFSJ e a Empresa Espaço. A+. O professor diz no 61 
documento que o trabalho não irá interferir nas suas atividades didáticas e administrativas 62 
referentes aos cursos que ele ministra aulas. A empresa tem o interesse de obter novas 63 
tecnologias educacionais de realidade virtual e aumentada que já são desenvolvidas no 64 
Laboratório. A contrapartida da empresa serão bolsas de Iniciação Cientifica para o CCO. O 65 
projeto foi aprovado por todos. Maria José apresentou a proposta de oferta disciplina 66 
optativa pela professora Ludmila Silva Brighent, que se propõe a ser professora 67 
voluntária para ministrar uma disciplina optativa que atenderá alunos de Farmácia. O grupo 68 
analisou a proposta e foi aprovada por todos. No ponto seguinte, Maria José apresentou 69 
Solicitação do GAD de Produtos Naturais a respeito do ranqueamento das propostas de 70 
monitoria.  Maria José fez a leitura do documento enviado pelo referido GAD. Em discussão 71 
o grupo decidiu que estas propostas devem ser discutidas quando solicitadas pela Proen 72 
através de edital próprio. Maria José fez leitura do documento do Centro Acadêmico de 73 
Farmácia que informa a substituição do atual membro discente do colegiado Carolina Faleiro 74 
Pereira, pela discente Paloma de Souza Alves. O grupo questionou a indicação pois não houve 75 
comunicado de eleição realizada pelo C.A. Ficou decidido que isso será verificado junto ao 76 
Centro Acadêmico de Farmácia. A reunião se encerrou às 15h20min. Nada mais havendo a 77 
tratar eu, Patrícia Cristina de Faria, lavrei esta ata que depois de lida, se aprovada, será por 78 
mim e pelos presentes assinada. Divinópolis, quinze de março de 2017. 79 
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