
ATA DA SEXAGÉSIMA OITAVA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO1

CURSO DE FARMÁCIA DO CAMPUS CENTRO-OESTE DONA LINDU DA2

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI. Aos dezoito dias do mês de maio3

de 2018, às oito horas e quarenta minutos, estavam presentes para a sexagésima oitava4

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

Adriana Cristina de Souza Soares, Mariane Cristina Schnitzler e Whocely Victor de Castro e7

o discente Willian Neves. A pauta: 1- Solicitação de alunos; 2- Solicitação de trancamento8

de matrícula de Rosana Cristina de Mello Andrade; 3- Resolução 012/2018 - CONEP;9

outros. Joaquim fez a leitura da pauta com aprovação de todos. O professor Luís solicitou10

autorização para se retirar da reunião devido à participação na organização do aniversário de11

10 do CCO. Todos concordaram. Joaquim deu início à reunião pelo ponto número 2-12

Solicitação de trancamento de matrícula de Rosana Cristina de Mello Andrade, Joaquim13

informou que a aluna solicitou trancamento fora do prazo estabelecido pela Dicon e por isso o14

Colegiado deve deliberar. A justificativa da aluna é baseada em seu atestado de saúde,15

comprovada em atestado médico. Em votação, todos concordaram e a informação deverá ser16

passada à Dicon. Voltando ao 1- Solicitação de alunos: Fernanda Rocha Caetano: a aluna17

solicita a avaliação de suas atividades complementares ainda este semestre, sendo que ela18

perdeu os prazos para entrega. Em discussão Joaquim sugeriu que a Comissão de Atividades19

Complementares seja consultada sobre a possibilidade de Atividades Complementares ser20

ofertada em caráter extemporânea para atender esta aluna. Em votação, Whocely diz não21

concordar com esta proposta, os demais foram a favor. Bruna Mundim Cardoso: solicita22

cursar Estágio VII e Microbiologia Clínica em 2018/2. Em discussão ficou resolvido que após23

a aluna ser aprovada na disciplina ela deverá informar à Coordenação para que possa ser24

matriculada no Estágio VII. Jaziele Machado: a aluna solicitou a utilização de disciplina25

cursada em outro curso superior como optativa. A justificativa foi que a discente entrou no26

ano de 2014 antes da publicação da Resolução que limita em 6 meses o prazo para este tipo de27

solicitação. Em votação, todos aprovaram. A aluna deverá fazer requerimento eletrônico e28

apresentar a ementa da disciplina para deliberação. Ângelo Elias Meri Junior e Ana Márcia29

Tomé de Camargos: solicitam cursar a disciplina Estágio III - Plantas Medicinais,30

juntamente com o Estágio VIII - Especialidades. Joaquim informou que o caso do aluno será31

resolvido, sendo ofertada uma nova turma nas férias. Joaquim solicitou que seja unificada a32

informação constante no PPC a respeito do prerrequisito para os discentes cursarem Estágio33

VIII - Especialidades. Na página 25 do PPC menciona que os prerrequisitos são todas as34



Unidades Curriculares de formação específica e nas páginas 163 e 207, que o prerrequisito35

são 3600 horas. Assim, ficou decidido que para o discente cursar o Estágio VIII-36

Especialidades o prerrequisito é ter cursado 3600 horas e todas as Unidades Curriculares37

obrigatórias do curso. Solicitação de Daniele Aparecida de Souza: cursar Estágio VIII -38

Especialidades junto com Controle de Qualidade Microbiológico - indeferido. Solicitação de39

Alexandra Ellen Silva Machado: solicita cursar Estágio VIII - Especialidades juntamente40

com Farmacoepidemiologia - indeferido. 3- Resolução 012/2018 - CONEP, Deliberações41

que o colegiado deve fazer - Plano de Ensino: modelo novo, de acordo com a Resolução -42

aprovado modelo sugerido. Revisão de provas - uma Norma do Colegiado será feita, mantidas43

as mesmas regras da Resolução anterior, adaptando-se apenas aos novos prazos estipulados. A44

data definida para entrega dos Planos de Ensino pelos professores ficou para o dia 04/06/201845

e que serão avaliados pelo Colegiado na próxima reunião. Joaquim informou sobre o item da46

Resolução que fala sobre acompanhamento, fiscalização dos lançamentos que deverão ser47

feitos nos Diários: a coordenação não tem acesso a estes sistemas, portanto isso será feito48

somente através de queixas e denúncias. O Colegiado fez outras considerações a respeito da49

nova Resolução que foram consideradas polêmicas e que têm dúvidas quanto a sua50

implantação, tais como: a permissão de cópia das avaliações, a implantação do Regime51

Especial, entre outros. Joaquim informou também que fará uma reunião com os líderes de52

GAD a respeito desta Resolução para que eles possam passar aos professores as mudanças e a53

necessidade de atenção aos novos prazos que devem ser cumpridos. Comissão de Estágio54

solicita emissão de portaria já vencida. Joaquim vai verificar a necessidade da funcionalidade55

desta comissão com os membros da mesma. Nada mais havendo a tratar eu, Patrícia Cristina56

de Faria, lavrei esta ata que depois de lida, se aprovada, será por mim e pelos presentes57

assinada. Divinópolis, dezoito de maio de 2018.58
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