
ATA DA SEXAGÉSIMA SEXTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO CURSO1

DE FARMÁCIA DO CAMPUS CENTRO-OESTE DONA LINDU DA UNIVERSIDADE2

FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI. Aos vinte e seis dias do mês de fevereiro de 2018, às3

dez horas e cinco minutos, estavam presentes para a sexagésima sexta reunião ordinária do4

Colegiado do Curso de Farmácia do Campus Centro-Oeste Dona Lindu/UFSJ, os professores5

Joaquim Maurício Duarte Almeida, Luís Fernando Soares, Magna Cristina de Paiva, Alex6

Guterres Taranto e Carlos Eduardo de Matos Jensen e o discente Willian Neves. A pauta:7

1- Cronograma de Atividades Complementares e TCC; 2- Solicitações de alunos; 3-8

Outros.Foram incluídos como pontos de pauta: Comissao Atividades Complementares e9

Informaçoes sobre mandatos dos membros do Colegiado e eleição. O professor Joaquim10

deu início à reunião com a leitura da pauta. Todos aprovaram. Devido a presença da aluna11

Gabriella Monteiro, a sua solicitação foi antecipada. Joaquim passou a palavra à docente12

Magna que apresentou a situação: a aluna solicitou equivalência entre Microbiologia do curso13

de Farmácia e Microbiologia cursada na Universidade Pitágoras. Magna explicou que a aluna14

foi reprovada quatro vezes aqui e por isso tentou lá. Magna explicou que apesar de haver 75%15

de equivalência entre carga horária e conteúdo ( o que determina a resolução) entende que o16

fato de não haver prática na disciplina cursada impossibilitaria a equivalencia, já que isso é17

muito importante, inclusive para as disciplinas subsequentes. Joaquim informou que a aluna18

apresentou um novo documento que informa que na Faculdade Pitágoras a referida disciplina19

é dividida em 40 horas/aula teóricas e 20 horas/ aulas práticas. Dessa forma Magna e todos os20

outros presentes aprovaram a equivalência. Magna ressaltou a importância de se discutir e21

normatizar a necessidade de se considerar a carga horária prática nas avaliações de22

equivalências. Será feita uma consulta à Proen para saber se isso é possível. O professor Alex23

retirou-se da reuniao às 10h23min por não estar passando bem. Voltando -se ao 1-24

Cronograma de Atividades Complementares e TCC; Joaquim apresentou os Cronogramas25

entregues pelos responsáveis. Foram aprovados por todos. Joaquim apresentou a solicitação26

da professora Angelita, responsável pelo TCC da Farmácia de que na semana de apresentação27

dos TCCs as aulas do Curso de Farmácia sejam suspensas. Em discussão o grupo indeferiu28

alegando falta de tempo ( dias letivos) para isso. Será informado aos professores e alunos para29

que os alunos possam assistir as apresentações. Joaquim informou sobre a consulta feita aos30

professores sobre a participação na Comissão de Atividades Complementares, já que a31

portaria da atual vence no dia 08/03/2018. As professoras Ana Gabriela Reis Solano, Ana32

Júlia Pereira Santinho Gomes e Telma Porcina Vilas Boas Dias se candidataram a participar.33

Todos os membros do colegiado aprovaram a indicação. Aluna Sarah Vivas de Sousa,34



Gabriela Rodrigues Damasceno, solicitam autorização para matrícula concomitante em35

Estagio VII e VIII, ja tendo realizado o Estágio VII nas férias. Deferido. A solicitação de36

Thamires Natalie Souza foi indeferida, pois ela ainda deve outras disciplinas. Leitura do37

documento da aluna Geovanna Luíza, informando que devido aos problemas relacionados ao38

nascimento dos seus filhos não poderá apresentar o TCC no início deste semestre conforme39

solicitado. A matrícula e apresentação acontecerá de acordo com o cronograma de TCC.40

Solicitação da aluna Maria Luiza de Castro Batista que seja revista sua reprovação em41

Tecnologia Farmacêutica I por faltas. Segundo a aluna ela teve 10 faltas, sendo permitidas42

somente 9. Destas, a aluna apresenta atestados médicos de 2 dias e um atestado de43

comparecimento a Congresso. A aluna faltou no dia da última avaliação e o professor repetiu44

a prova para ela. Em discussão o grupo verificou que não há na Universidade regulamentação45

em relação às ausências e que deverá verificada a possibilidade de criá-la. Em votação,46

Willian , Magna e Luís a favor; Joaquim e Carlos, abstenção. Assim , deverá ser abonada a47

falta justificada pela presença no Congresso ( dia 10/08), sendo a aluna aprovada..No ponto48

seguinte, Joaquim informou sobre o vencimento do mandato dos membros do Colegiado:49

Alex, Carlos e Magna no dia 05/04/2018 devendo assim ser feita eleição. Foram indicados50

para membros da Comissão eleitoral: Joaquim, Luís e André de Oliveira Baldoni. A reunião51

se encerrou às onze horas e cinco minutos. Nada mais havendo a tratar eu, Patrícia Cristina de52

Faria, lavrei esta ata que depois de lida, se aprovada, será por mim e pelos presentes assinada.53

Divinópolis, vinte e seis de fevereiro de 2018.54
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