
ATA DA SEXAGÉSIMA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO CURSO DE1
FARMÁCIA DO CAMPUS CENTRO-OESTE DONA LINDU DA UNIVERSIDADE2
FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI. Aos vinte e dois dias dias do mês de maio de 2017, às3
dez horas e dez minutos, estavam presentes para a sexagésima reunião ordinária do4
Colegiado do Curso de Farmácia do Campus Centro-Oeste Dona Lindu/UFSJ, os professores5
Maria José Nunes de Paiva, Magna Cristina de Paiva, Carlos Eduardo de Matos Jensen e6
Adriana Cristina Soares e o discente Willian Neves . O professor Alex Guterres Taranto7
justificou sua ausência. A pauta: 1- Solicitações de alunos; 2- Aulas de Bromatologia e8
Análise de Alimentos; 3- Informes, 4- Outros. Maria José fez a leitura da pauta que foi9
aprovada por todos. Maria José pediu que fosse invertida a pauta, iniciando pelos informes.10
Maria José informou sobre as decisões que foram tomadas devido à urgência. A professora11
Mariana Linhares Pereira solicitou que a aluna Maira Marques, antecipe a apresentação do12
seminário de Estágio Especialidades, pois está grávida e a data prevista para o parto seria13
antes da apresentação do seminário e a solicitação foi deferida. O aluno Dênis Vinícius Lima14
Morais também solicitou a apresentação do seminário e a colação antecipada pois a empresa15
em que fez estágio o irá contratar. Maria José deferiu a solicitação. Ainda sobre este assunto,16
Maria José propõe que as diferentes áreas do Estágio Especialidades tenham datas diferentes17
de apresentação do seminário de acordo com o calendário dos Estágios realizados. Maria José18
propõe que seja feita reunião da Comissão de Estágio para que isso seja tratado e depois19
informado ao Colegiado. Todos concordaram. Outro informe é o Ad referendum para20
autorização de participação do professor Frank Pereira de Andrade como membro titular de banca de21
concurso público no período de 15 de maio de 2017 a 29 de maio de 2017. Isso não acarretará nenhum22
prejuízo às atividades de ensino do professor, uma vez que as suas aulas já foram devidamente23
repostas e agendadas com as turmas. No primeiro ponto da pauta: Solicitações de alunos, Maria24
José informou que alguns alunos já apresentaram solicitações para quebra do prerrequisito do25
Estágio Especialidades , junto com uma ou mais disciplinas. Carlos afirmou que ainda é cedo26
para tais solicitações, pois há a possibilidade de serem reprovados em outras unidades. Sugere27
ainda que junto com a solicitação o aluno apresente Extrato do Histórico Escolar e Relatório28
para Integralização e que seja considerada a Unidade Curricular TCC, pois os alunos que29
fazem o Estágio Especialidades tem muita dificuldade em conciliar as duas atividades. Tal30
medida também deverá ser adotada também com a assinatura dos termos de compromisso: o31
professor tomar este cuidado ao assinar os termos de compromisso. Assim os alunos deverão32
apresentar estas solicitações ao Colegiado no fim do período letivo em curso ou início do33
próximo. Solicitação de Rodrigo Marcell Vilela: o aluno relata que no dia cinco de maio de34
2017 às 21h30min acessou o Portal Didático para realizar a avaliação de Química35
Fundamental, postou a atividade, mas o sistema nao computou. Foi solicitado ao NEAD o36
relatório de acessos deste aluno e foi constatado que ele realmente não postou a atividade. O37
aluno solicitou ainda que fosse reavaliado a solicitação de equivalência de Química38
Fundamental com outra disciplina cursada anteriormente em outro curso de graduação que fez39
anteriormente. Maria José relatou que já fez essa avaliação e que realmente ele nao atende aos40
requisitos da Resolução 013, de 29 de abril de 2015 que trata deste assunto. Então as41
solicitações foram indeferidas por todos. No próximo ponto, Aulas de Bromatologia e Análise42
de Alimentos, Maria José informou que devido à licença da professora Beatriz do início do43
período letivo até agora, e a ausência de professores capacitados no GAD para assumir as44
aulas, foi solicitado ao GAD da Área Tecnológica que assumisse essas aulas. Em reunião45
com as professoras Letícia Fernandes de Oliveira, Gisele Cristina Rabelo Silva e Telma46
Porcina Vilas Boas Dias com formação em Engenharia de Alimentos, elas se dispuseram a47
assumir as aulas neste período. Maria José informou ainda que conversou com as referidas48
professoras sobre a possibilidade delas assumirem definitivamente a disciplina, já que o GAD49
de Modelagem Molecular coloca a disciplina à disposição da Coordenação do Curso de50



Farmácia para que seja alocada em um GAD que possua profissionais com formação51
específica na área de alimentos. O Colegiado discutiu a situação e definiu que deverá ser52
solicitado ao GAD de Áreas Tecnológicas a confirmação de aceite da disciplina Bromatologia53
e Análise de Alimentos em seu GAD definitivamente e depois encaminhado a Câmara de54
Graduação e ao GAD de Modelagem Molecular essa decisão. Todos concordaram. A reuniao55
se encerro as onze horas e cinco minutos. Nada mais havendo a tratar eu, Patrícia Cristina de56
Faria, lavrei esta ata que depois de lida, se aprovada, será por mim e pelos presentes assinada.57
Divinópolis, vinte e dois e maio de 2017.58
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