
ATA DA SEPTUAGÉSIMA SEGUNDA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO1
CURSO DE FARMÁCIA DO CAMPUS CENTRO-OESTE DONA LINDU DA2
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI. Aos trinta e um dias do mês de3
outubro de 2018, às dez horas e cinco minutos, estavam presentes para a septuagésima4
segunda reunião ordinária do Colegiado do Curso de Farmácia do Campus Centro-Oeste5
Dona 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 .7
A discente Ana Caroline Tredice di Paula justificou sua ausência que foi aceita por todos.8
Joaquim iniciou a reunião fazendo a leitura da pauta: 1-versão da profª Angelita sobre os9
fatos mencionados na 71ª Reunião do Colegiado; 2-Normatização da entrega dos10
atestados para avaliações de 2ª chamada; 3-Recurso de processo de análise de dispensa11
de unidade curricular; 4-Análise de solicitação de entrega de certificado de participação12
para suplente em bancas de TCC, 5-Outros. Joaquim solicitou a marcação da próxima13
reunião que ficou definida para o dia 28/11/2018 às 10h00min. Iniciando pelo primeiro ponto14
de pauta, 1- versão da profª Angelita sobre os fatos mencionados na 71ª Reunião do15
Colegiado; Joaquim contextualizou a situação e passou a palavra à professora Angelita que16
leu o documento, que segue transcrito na íntegra, conforme sua solicitação: “ De: Profa. Dra.17
Angelita Cristine de Melo Para: Colegiado do curso de Farmácia do Campus Centro-Oeste18
Dona Lindu - UFSJ Assunto: Explicação sobre a solicitação de Ronilson Tiago da Cruz19
Conforme solicitado na convocação anexa, relativa à 71ª reunião ordinária do colegiado do20
curso de Farmácia do Campus Centro-Oeste Dona Lindu da Universidade Federal de São21
João Del-Rei segue relato do ocorrido. No dia 28 de agosto o estudante participou do22
atendimento de um paciente chamado Jair, fez a proposta de registro no prontuário, que foi23
corrigida pela docente e o mesmo passou a versão corrigida para o prontuário. Isto no24
período de 4 aulas práticas, aproximadamente 4 horas. Para não ter que pegar um novo25
formulário de evolução no armário uma vez que a última folha do prontuário tinha poucas26
linhas disponíveis, o estudante optou por fazer o registro da evolução na folha de abertura do27
prontuário. Note-se que o registro ficou em lugar anterior à data de novembro de 2010.28
Portanto a anotação além de ferir regulamentação federal sobre o registro em prontuário de29
paciente, não seria localizada pela equipe de saúde que faria atendimento do Sr. Jair na30
tarde de 28/10/2018, dadas as suas condições clínicas e necessidade de apoio da equipe. Ao31
identificar a falha, e pensando nas consequências para o paciente e para o funcionamento da32
equipe multiprofissional, pedi ao estudante que pegasse a folha de evolução o local específico,33
como sempre foi e é feito, e refizesse o registro para que a equipe pudesse dar continuidade34
ao atendimento. Com o atraso gerado pelo próprio estudante, pela necessidade de35
continuidade de cuidado do paciente e pelo compromisso que eu tenho com a disciplina de36
“Profissionalismo: gestão de tempo e agenda no desenvolvimento profissional” que começa37
às 11h:50min na sala 107, bloco D, do campus CCO-UFSJ tive que retornar à universidade,38
pois já eram 11h:30min. Neste mesmo dia a equipe teve dificuldade em dar sequência ao39
atendimento do paciente Jair, pois apesar de evoluir no prontuário, Ronilson não grampeou40
a folha, ao mesmo. Fui acionada pela enfermeira da unidade às 16h:34min com a seguinte41
mensagem: “Vcs esqueceram de evoluir o atendimento no senhor Jair?”. Respondi que não,42
que o Ronilson havia evoluído. Na sequência, enviei a mensagem da enfermeira (acima) e43
perguntei a ele o que havia ocorrido. Segue abaixo sequência de mensagens trocadas com o44
estudante no grupo da turma de Estágio VI: “[16:48, 28/8/2018] Angelita C Melo :45
Ronilson [16:48, 28/8/2018] Angelita C Melo : O que foi que aconteceu.... [16:50,46
28/8/2018] Angelita C Melo : Você colocou no prontuário? [16:50, 28/8/2018] Angelita C47
Melo : E o prontuário onde? [16:50, 28/8/2018] Ronilson Tiago: Anotei no prontuário.48
Coloquei [16:50, 28/8/2018] Angelita C Melo : Grampeou? [16:51, 28/8/2018] Ronilson49
Tiago: A última folha do prontuário estava com espaço pequeno está junto com prontuário50



dele” Às 16h:50min a enfermeira da unidade enviou a seguinte mensagem: “Achei! estava51
solto no prontuario”. Então dei sequência à comunicação e orientação ao estudante, segue52
abaixo: “[16:51, 28/8/2018] Angelita C Melo : Ela disse que deixou solto.... [16:52,53
28/8/2018] Angelita C Melo : Não pode deixar solto. Que não se repita ambas as situações:54
1) o registro é feito na ordem cronológica 2) cada folha adicionada é GRAMPEADA....55
[16:52, 28/8/2018] Ronilson Tiago: Ok [16:53, 28/8/2018] Ronilson Tiago: Não grampei56
porque o grampeador não estava comigo [16:53, 28/8/2018] Ronilson Tiago: Não tinha mais57
ninguém lá na hora [16:53, 28/8/2018] Angelita C Melo : Ele estava sobre a mesa onde58
você pegou a chave... [16:54, 28/8/2018] Ronilson Tiago: Desculpa não vi não vai se repetir59
[16:54, 28/8/2018] Angelita C Melo : Combinado! [16:55, 28/8/2018] Angelita C Melo :60
Lembre-se de se treinar para as medidas de PA, pulso, pico de fluxo expiratório... [16:55,61
28/8/2018] Ronilson Tiago: Ok [16:56, 28/8/2018] Angelita C Melo : Bom descanso!62
[16:56, 28/8/2018] Ronilson Tiago: Obrigado” Estes foram os fatos da situação mencionada63
pelo estudante na 71ª reunião ordinária do colegiado do curso de farmácia do Campus64
Centro-Oeste Dona Lindu da Universidade Federal de São João Del-Rei. Ressalte-se que:65
1.somente pedi para que o estudante ficasse para finalizar o registro porque haveria prejuízo66
ao paciente e para a equipe multiprofissional, além de fragilizar a parceria entre a67
universidade e o campo de estágio; 2. o registro total feito pelo estudante no prontuário têm68
12 linhas (com vários espaços em branco), portanto implicaria em pouco tempo para a sua69
finalização; 3.o registro, de fato, foi demandado pela equipe de saúde e efetivamente70
utilizado para o atendimento ao paciente no mesmo dia em que pedi ao estudante para fazê-71
lo; 4.a unidade de saúde é próxima à universidade, em bairro seguro, e tem rede de72
transporte público. O estudante sabe utilizar o transporte coletivo para este deslocamento,73
pois vai de sua casa para a unidade de saúde sozinho; 5.não havia motivo para qualquer74
prejuízo para o almoço do estudante ou para as atividades que por ventura tivesse a tarde75
uma vez que havia tempo hábil; 6.apesar da unidade de saúde estar fechada ao público neste76
horário, há funcionários para a limpeza e que estão em horário de almoço, portanto o77
estudante não ficou sozinho e estava em segurança dentro da unidade. Reforça-se que esta78
fica com a sua porta trancada neste momento. Fato inclusive mencionado na troca de79
mensagens (não havia nenhum paciente e ele sabia onde estava a chave para abrir a unidade80
para sair); 7.nas aulas que se sucederam ao dia 28/08/2018 continuei dando carona ao81
estudante e a outros colegas para que os mesmos chegassem à universidade. Apesar de não82
ser obrigação, sempre que possível, faço esta cortesia. 8.não encontrei na legislação federal83
ou em resoluções da UFSJ qualquer normativa que diga que é necessário o docente estar no84
campo de estágio supervisionado junto ao estudante. Neste tipo de disciplina há a previsão85
somente de supervisão. Por favor, me informem se houver tal legislação; 9.não encontrei na86
legislação federal ou em resoluções da UFSJ qualquer normativa que obrigue o docente a87
fazer o transporte de estudantes entre o campo de estágio e a universidade. Se houver, por88
favor me indiquem se houver tal legislação; 10. considerando-se as dificuldades dos89
estudantes e do próprio campo e a fim de otimizar a formação discente, eu opto por estar90
presente no local em que a turma A do Estagio VI - Cuidado Farmacêutico no SUS - FA05791
ocorre, mas claramente não é uma obrigação minha; Esforço-me para prover aos estudantes92
além das competências técnicas, as noções de trabalho em equipe, de responsabilidade, de93
autonomia e de autodesenvolvimento. As ações com este estudante visaram exclusivamente o94
seu desenvolvimento profissional. Agradeço a oportunidade de explicitar os fatos ocorridos95
durante o estágio. E, comprometida, que sou, com o processo de ensino-aprendizagem dos96
estudantes na área de Farmácia Clínica, peço uma posição do colegiado se há alguma ação97
corretiva quanto à condução desta. E estou disponível a executá-la, pois os meus objetivos98
são o desenvolvimento do estudante, a manutenção do campo de estágio e o zelo pelo bom99
nome do curso de Farmácia da UFSJ no país. Pede-se que a documentação de100



fundamentação do pedido de Ronilson, encaminhada ao colegiado de Farmácia e101
disponibilizada a mim ontem para leitura, total de 2 páginas (primeira a solicitação de102
Ronilson e outra com a mensagem do Prof. André Baldoni aceitando a troca) seja anexada à103
ata da 71ª reunião do colegiado de Farmácia. Bem como esta explicação que faço anexada à104
ata da 72ª reunião ordinária do colegiado do curso de farmácia do Campus Centro-Oeste105
Dona Lindu da Universidade Federal de São João Del-Rei. Atenciosamente; Profa. Dra.106
Angelita Cristine de Melo”. Posto em discussão, a professora Adriana ressaltou que, o que107
entrou em discussão não foi a competência da docente Angelita, mas sim a questão do aluno108
ter ficado sozinho em uma Unidade de Saúde. Angelita explicou que a unidade estava109
realmente fechada, mas que haviam servidores da limpeza e em horário de almoço. O110
colegiado recomendou à docente não deixar os alunos sozinhos no local do estágio,111
respeitando o horário da aula e deixar as atividades que não puderem ser cumpridas para a112
próxima aula. Joaquim solicitou que quando houver necessidade de reclamação de alunos,113
como o que ocorreu neste caso, que seja feita diretamente à coordenação/colegiado evitando-114
se as redes sociais que provocam tumulto, não resolvendo as situações. Angelita ressalta ainda115
que solicitou a mudança de sua disciplina optativa para outro dia para que não tenha116
compromisso depois da aula de Estágio VI. Foi discutida também a questão do preceptor para117
o estágio, já que o Estágio VI não tem. Será levantado o número de preceptores que o curso118
de Farmácia possui e como é feita a distribuição e isso será analisado na próxima reunião. 2-119
Normatização da entrega dos atestados nas requisições de avaliações de 2ª chamada;120
Joaquim informou que algumas situações relativas a Segunda chamada de Avaliação estão121
gerando dúvidas e que há a necessidade de definição de algumas questões, por não estarem122
contempladas na resolução CONEP 012/2018. Foi discutido pelo grupo e aprovada a seguinte123
normativa: “Norma 02/2018 - Segunda Chamada de Avaliação - Art. 18, §1º. Os documentos124
comprobatórios válidos são atestados médicos ou odontológicos originais e com o CID125
entregues em até cinco dias úteis após a avaliação”. A norma será apresentada na próxima126
reunião para votação. 3-Recurso de processo de análise de dispensa de unidade curricular;127
Joaquim informou que a aluna Jéssica Brenda entrou com um pedido equivalência da unidade128
curricular Processos Químicos e Química Fundamental Experimental, mas foi indeferido na129
primeira solicitação e depois indeferido no recurso. A aluna impetrou um novo recurso130
mencionando que a colega Paolla Talita obteve a mesma equivalência num pedido idêntico. O131
assunto foi discutido e ficou definido que o professor Frank, responsável pela unidade, será132
consultado. 4-Análise de solicitação de entrega de certificado de participação para133
suplente em bancas de TCC. Joaquim informou que na apresentação dos TCCs da Farmácia134
os suplentes não estão recebendo certificados. Em discussão ficou resolvido que, o suplente135
receberá o certificado de participação se estiver presente na apresentação e defesa e deverá136
assinar as atas. 5-Outros. Joaquim leu o documento do aluno Willian Neves que manifesta137
preocupação em relação à ausência de professor na Unidade Curricular Análises138
Toxicológicas, devido a licença maternidade da professora Farah. Joaquim informou que139
conversou com a líder de GAD Caroline Domingueti que disse que o concurso não foi140
realizado conforme orientação da diretoria de Campus, pois seria aproveitada uma outra141
professora substituta já contratada. Posteriormente foi constatado que esta professora não142
poderia assumir as aulas do curso de Farmácia, o que resultou neste problema. De acordo com143
o relato do aluno Willian e de outros alunos que estavam presentes faltam poucas aulas para144
finalizar o semestre. Em discussão, o colegiado afirma que na falta de professor e substituto o145
GAD deve assumir os encargos didáticos. O Colegiado sugere ainda que possa ser convidado146
algum professor da área para finalizar estes conteúdos. Será enviado ao GAD um documento147
com essas sugestões. O professor Luís falou também sobre a professora Beatriz Alves Ferreira148
que está licenciada para tratamento de saúde e não há professor para substituí-la em seu GAD149
já que o outro professor deste mesmo GAD saiu da Universidade. Desta forma, foi solicitado150



ao GAD de Química colaboração para o término do conteúdo da disciplina Físico-Química. O151
GAD analisou o conteúdo ministrado e o tempo restante para término do semestre. Foi152
constatado que não há tempo hábil para conclusão de todo conteúdo do Plano de Ensino.153
Ressalta-se que a professora teve outras licenças ainda neste período. Em discussão o grupo154
decidiu que o líder do GAD Alex Taranto será consultado e sugerido que a Unidade curricular155
Físico-Química possa ser cancelada em 2018/2 e os alunos alocados no próximo semestre em156
períodos/horários que não os atrapalhe a cursar outras disciplinas. Joaquim informou ainda157
sobre palestra de representante da indústria CIMED que aconteceu na UFSJ, no dia 30/10.158
Muitos alunos do curso de Farmácia/UFSJ têm realizados estágio nesta empresa e alguns têm159
sido contratados. Luís informou sobre reunião que aconteceu com deputados da região para160
falar sobre o término da construção do hospital público. Luís solicita que seja enviado161
documento oficializando a importância do hospital para o curso de Farmácia, agradecendo o162
convite para a reunião. A reunião se encerrou às onze horas e vinte minutos. Nada mais163
havendo a tratar eu, Patrícia Cristina de Faria, lavrei esta ata que depois de lida, se aprovada,164
será por mim e pelos presentes assinada. Divinópolis, 31 de outubro de 2018.165
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