
ATA DA SEXAGÉSIMA TERCEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO1
CURSO DE FARMÁCIA DO CAMPUS CENTRO-OESTE DONA LINDU DA2
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI. Aos vinte e três dias do mês de3
outubro de 2017, às dez horas e cinco minutos, estavam presentes para a sexagésima terceira4
reunião ordinária do Colegiado do Curso de Farmácia do Campus Centro-Oeste Dona5
Lindu/UFSJ, os professores Joaquim Maurício Duarte Almeida, Luís Fernando Soares,6
Carlos Eduardo de Matos Jensen e Alex Guterres Taranto e o discente Willian Neves . A7
professora Magna Cristina de Paiva justificou sua ausência. A pauta: 1- Manutenção do8
Estágio III; 2- Solicitação de antecipação de defesa de TCC; 3- Indicação de docente9
para o Núcleo de Desenvolvimento Acadêmico (NDA); 4- Solicitação do aluno Caio10
Viana; 5- Solicitação Câmara de Graduação de avaliação da possibilidade do curso se11
concentrar apenas em um turno; 6- Solicitação professor André Baldoni para rever12
decisão do colegiado sobre condições para matrícula em Estágio de Especialidades. 7-13
Outros. O professor Joaquim iniciou a reunião fazendo a leitura da pauta e incluindo as14
solicitações de três alunas. Todos concordaram. No primeiro ponto de pauta 1- Manutenção15
do Estágio III, o professor Carlos informou que este ponto já havia sido tratado neste16
colegiado e que já havia sido determinado que este assunto é de âmbito do NDE, devendo ser17
encaminhado a este órgão. Todos concordaram. No ponto seguinte: 2- Solicitação de18
antecipação de defesa de TCC, o professor Joaquim informou que o pedido foi deferido Ad19
Referendum, devido à urgência, e foi votado nesta reunião ficando aprovado pelos presentes.20
Próximo ponto: 3- Indicação de docente para o NDA: Joaquim apresentou o documento21
enviado pela Câmara de Graduação solicitando a este Colegiado a indicação de um professor22
para compor o NDA. Joaquim informou que se apresentaram com interesse os professores23
Carlos Eduardo de Matos Jensen, Beatriz Alves Ferreira e Angelita Cristine de Melo.24
Informou ainda que, no Regimento do NDA é solicitado que os componentes tenham25
formação em didática e/ou pedagogia. Joaquim apresentou os currículos Lattes dos referidos26
professores para que fossem avaliados neste quesito para a escolha. O professor Carlos se27
manifestou sugerindo que a escolha fosse feita através de eleição entre professores e até28
mesmo alunos. O professor Luís colocou a urgência da solicitação, sugerindo que ao final29
deste mandato essa sugestão seja novamente discutida. Joaquim colocou em votação, ficando30
da seguinte forma: Professora Angelita obteve dois votos (Alex e Luís) e professor Carlos, um31
voto (Carlos). Joaquim e Willian se abstiveram do voto. Dessa forma Angelita será a32
professora indicada para compor o NDA. Em outro ponto, 4- Solicitação do aluno Caio33
Viana: Joaquim apresentou a solicitação do aluno Caio Viana referente à normatização de34
provas substitutivas. O professor Alex informou que este é um assunto que esta sendo35
discutido em outras instâncias e que já está em vias de aprovação, não fazendo sentido isso ser36
discutido aqui para depois ser mudado. Houve concordância de todos, inclusive o aluno Caio37
Viana presente nesta reunião. No próximo ponto: 5- Solicitação Câmara de Graduação de38
avaliação da possibilidade do curso se concentrar apenas em um turno: o professor39
Joaquim apresentou a solicitação da Câmara de Graduação. Após a discussão do tema pelo40
colegiado, ficou acordado que deverá ser informado à Câmara a necessidade de um estudo de41
viabilidade técnica em que sejam considerados o espaço físico (salas, laboratórios), a42
influência na aprendizagem do aluno como também na participação em projetos, Iniciação43
Cientifica e monitorias, entre outras. O representante discente Willian solicitou que fossem44
discutidas as solicitações das discentes presentes antes dos demais pontos. Todos45
concordaram. As discentes Thamires Natalie Souza, Gabriela Rodrigues Damasceno e Sarah46
Vivas de Sousa informam que pretendem cursar o Estágio VII - Análises Clínicas nas férias47
de janeiro de 2018. Desta forma, solicitam autorização deste colegiado para poder fazer a48
matrícula neste Estágio de Especialidades no próximo semestre (2018/1). Após discussão, o49
colegiado decidiu que estas autorizações somente serão feitas no início de 2018/1 quando as50



alunas já terão os resultados referentes às disciplinas concluídas neste período (2017/1). As51
alunas estavam presentes e foram informadas da decisão do colegiado. Ponto seguinte: 6-52
Solicitação professor André Baldoni para rever decisão do colegiado sobre condições53
para matrícula em Estágio de Especialidades. Professor Joaquim fez a leitura da solicitação54
do professor André Baldoni. Professor Carlos fez a contextualização dos fatos que levaram à55
tomada de decisão do Colegiado em 08 de agosto de 2017. O professor Joaquim propôs56
determinar prazo de um ano para esta norma entre em vigor, tempo suficiente para que os57
alunos possam se adaptar a essa regra. Em discussão, o colegiado resolveu que em 2018/158
serão liberados para o Estágio Especialidades apenas alunos que já cursaram todas as59
disciplinas e/ou aqueles que não apresentaram TCC desde que, tenham anuência do seu60
orientador. A partir de 2018/2 só irão para Estágio Especialidades os alunos que tiverem61
cumprido todas as Unidades Curriculares do Curso. A reunião se encerrou às onze horas e62
vinte minutos. Nada mais havendo a tratar eu, Patrícia Cristina de Faria, lavrei esta ata que63
depois de lida, se aprovada, será por mim e pelos presentes assinada. Divinópolis, vinte e três64
de outubro de 2017.65
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