
ATA DA SEXAGÉSIMA QUARTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO1
CURSO DE FARMÁCIA DO CAMPUS CENTRO-OESTE DONA LINDU DA2
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI. Aos quatro dias do mês de3
dezembro de 2017, às dez horas e sete minutos, estavam presentes para a sexagésima quarta4
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
Magna Cristina de Paiva e o discente Willian Neves. Os professores Alex Guterres Taranto e7
Carlos Eduardo de Matos Jensen justificaram suas ausências. Pauta: 1- Normas do Trabalho8
de Conclusão de Curso; 2- Solicitação para avaliação do estatuto da Liga Acadêmica de9
Análises Clínicas e Toxicológicas; 3- Horário do Curso de Farmácia 2018/1; 4- Data10
para 3ª etapa da Inscrição periódica 2018/1; 5- Processos de Prorrogação do prazo para11
integralização do curso. 6- Outros. O professor Joaquim iniciou a reunião fazendo a leitura12
da pauta, sendo aprovada por todos. No primeiro ponto: 1- Normas do Trabalho de13
Conclusão de Curso; com a presença da professora Angelita Cristine de Melo, responsável14
pelo TCC do curso. A professora Angelita informou que devido a vários problemas e15
desrespeito ao Manual do TCC, estas normas deverão ser discutidas e modificadas se16
necessário. Após discussão ficou decidido que o Manual do TCC será modificado17
contemplando as seguintes questões: 1) defesa antecipada, somente será permitida mediante18
apresentação de justificativa, 2) valorização do processo de defesa do TCC, criação de19
disciplina optativa para que os discentes participem das apresentações. A professora Angelita20
fará a revisão do manual incluindo estas propostas e será apresentado na próxima reunião21
deste Colegiado. Próximo ponto: 2- Solicitação para avaliação do estatuto da Liga22
Acadêmica de Análises Clinicas e Toxicológicas; O professor Joaquim fez a leitura da23
solicitação que versava sobre alteração do docente responsável, Danyelle Romana Alves Rios24
pela docente Caroline Pereira Domingueti, e a inclusão das docentes Farah Maria Drumon25
Chequer e Danyelle Romana Alves Rios como professoras colaboradoras. As solicitações26
foram aprovadas por todos. Foi antecipado o seguinte item da pauta 4- Data para 3ª etapa da27
Inscrição periódica 2018/1, Joaquim informou que a data da 3ª etapa da Inscrição Periódica28
do curso de Farmácia será no dia dezenove de fevereiro de 2017, primeiro dia de aula. No29
próximo ponto: 5- Processos de Prorrogação do prazo para integração do curso, o30
professor apresentou os pareceres dos processos analisados, de LINICENE ROSA DO31
NASCIMENTO e de GABRIELLA MONTEIRO CIPRIANO CARNEIRO, ambos favoráveis.32
Os pareceres foram aprovados por todos. No ponto seguinte, 3- Horário do Curso de33
Farmácia 2018/1, Joaquim informou que há algumas solicitações de alunos referentes ao34
horário e que todas serão apresentadas. Ângelo Elias: solicita o destrancamento do horário de35
Estágio III, para que possa cursar a disciplina Tecnologia Farmacêutica II. O Estágio III tem36
carga horária de 54 h é cadastrada no sistema ocupando todo o período matutino, pois37
segundo o professor Joaquim (um dos responsáveis), em algumas atividades como as visitas e38
apresentações, por exemplo, o aluno deve estar disponível para tal. . A professora Magna39
mencionou o fato de que devemos evitar o trancamento dos horários e que devido à nova40
regra de não permitir que os alunos saiam para Estágios Especialidades devendo disciplinas,41
os alunos vão querer otimizar o seu tempo. O colegiado decidiu que será enviado memorando42
ao GAD de Produtos Naturais, solicitando avaliação de mudança do horário e dia de43
oferecimento da Unidade Curricular de Estágio III, assim como também ao professor Carlos44
que oferece a unidade Tecnologia Farmacêutica II, para também opinar sobre a alteração de45
horário. Solicitação de Bruna Mundim e Gabriela Monteiro que solicita a mudança do46
horário da unidade curricular de Controle de Qualidade Microbiológico para que possam47
encaixar todas as unidades que faltam no prazo de integralização. O colegiado decidiu que a48
docente responsável será consultada sobre a mudança. Willian considerou a importância da49
construção do horário dos 8º e 9º períodos para que não choquem as disciplinas. Em outra50



solicitação o aluno Josué Malaquias de Almeida solicita ao Colegiado a indicação de um51
professor para orientá-lo no TCC. O professor Luis Fernando Soares se propôs a atendê-lo.52
Solicitação do aluno Deivid dos Santos, para que sejam reavaliadas as atividades53
complementares, fora do prazo, depois da inclusão de novos documentos ainda neste semestre,54
para conclusão do curso. A solicitação foi deferida. A solicitação da discente Andressa55
Oliveira de Souza para cursar Estágio Análises Clínicas nas férias e Estágio Especialidades56
foi deferida por todos. O afastamento do professor Frank Pereira de Andrade no período57
de 26/03/2017 aa 30/03/2017 para participação como palestrante no 6th Annual Conference of58
AnalytiX-2018, a ser realizado em Miami – USA, foi aprovado por todos. O afastamento da59
professora Angelita Cristine de Melo foi ciência do afastamento da professora Angelita60
Cristine de Melo no período de 25/02/2018 a 08/03/2018 para Desenvolvimento docente em61
educação para as profissões de saúde, promovida pela Foundation for Advancement of62
International Medical Education an Research (FAIMER) que ocorrerá em Fortaleza - CE. A63
professora se comprometeu a repor as atividades didáticas. Todos aprovaram. O representante64
do Centro Acadêmico pediu a palavra (não estava incluído na pauta) para informar sobre um65
levantamento dos alunos que estão em situação irregular e solicitou informações sobre como é66
elaborado o horário. A professora Magna informou que o horário é baseado nas turmas67
regulares. O aluno apresentou alguns problemas como a quantidade de alunos que devem68
disciplinas. O aluno sugere que os horários sejam elaborados para auxiliar os alunos que69
precisam cursar disciplinas de outros períodos. O Colegiado solicitou ao aluno que eles70
apresentem as sugestões concretas para 2018/2. O aluno Ricardo solicitou que seja possível71
apresentar solicitação de mudança de horário de Genética para 2018/1. O professor Joaquim72
informou que esta solicitação deverá ser apresentada até quinta-feira, dia 07/12. A reunião se73
encerrou às doze horas e vinte minutos. Nada mais havendo a tratar eu, Patrícia Cristina de74
Faria, lavrei esta ata que depois de lida, se aprovada, será por mim e pelos presentes assinada.75
Divinópolis, quatro de dezembro de 2017.76
___________________________________________________________________________77
___________________________________________________________________________78
___________________________________________________________________________79
___________________________________________________________________________80
___________________________________________________________________________81
___________________________________________________________________________82
___________________________________________________________________________83
___________________________________________________________________________84
___________________________________________________________________________85
___________________________________________________________________________86
___________________________________________________________________________87
___________________________________________________________________________88
___________________________________________________________________________89
___________________________________________________________________________90
___________________________________________________________________________91
___________________________________________________________________________92
___________________________________________________________________________93
___________________________________________________________________________94


