
ATA DA SEPTUAGÉSIMA SEXTA 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 sete dias do mês de3
março de 2019, às oito horas e trinta e cinco minutos, estavam presentes para a septuagésima4
sexta reunião ordinária do Colegiado do Curso de Farmácia do Campus Centro-Oeste Dona5
Lindu/UFSJ, os professores Joaquim Maurício Duarte Almeida, Adriana Cristina Soares de6
Souza, Luís Fernando Soares e Mariane Cristina Schnitzler e a discente Ana Carolina7
Tredice di Paula. O docente e Whocely Victor de Castro justificou sua ausência. Joaquim8
iniciou a reunião fazendo a leitura da pauta: 1-Processo de Dispensa de Unidades9
Curriculares; 2- Editais de Entrega de Atividades Complementares e TCC; 3- Edital de10
Liga; 4-Visita de alunos de Ensino Médio ao curso de Farmácia; 5- Outros. Informes:11
Discente Thais Candida Mendes Resende - 1º periodo. Joaquim solicitou a inclusão da12
solicitação do aluno Wheyller de Lima de prorrogaçao do tempo de integralizaçao como13
ponto de pauta. A pauta foi aprovada. 2- Editais de Entrega de Atividades14
Complementares, antecipado devido à presença do aluno responsável. Joaquim informou que15
o Estatuto da Liga Academica de Farmacotecnologia e Cosmetologia - LAFARTEC , está de16
acordo com a Norma 01/2015. Assim, a criação da Liga foi aprovada por todos. 1-Processo17
de Dispensa de Unidades Curriculares; Joaquim informou sobre a situação do discente18
Daniel Vaz Andrade matriculado no primeiro do curso. O aluno já é formado em Farmácia19
por outra instituição e há dúvidas de como deve ser o procedimento em relação a dispensa de20
U.Cs requeridas pelo aluno. Não há nenhuma regulamentação na UFSJ referente a21
porcentagem que pode ser dispensada. Em discussão, ficou decidido que deverá ser feita22
consulta à PROEN sobre essa situação. 4-Visita de alunos de Ensino Médio ao curso de23
Farmácia; Joaquim informou que foi solicitado pela professora Adriana que este assunto seja24
discutido no Colegiado. Adriana explicou que alunos do CEFET solicitaram uma visita à25
UFSJ para conhecer o curso de Farmácia. Em discussão foi pautado a importância de receber26
a visita de alunos de nível médio. Adriana irá conduzir esta visita, organizando visitas a27
laboratórios e palestra e isto servirá de modelo para outras que poderão acontecer. 2- Editais28
de Entrega de Atividades Complementares e TCC; Joaquim apresentou os Editais de29
Trabalho de Conclusão de Curso e Atividades Complementares para 2019/1, que foram30
aprovados por unanimidade. Informes: Discente Thais Candida Mendes Resende - 1º31
periodo, o coordenador informou que a discente Thais Candida Mendes Resende, possui32
uma deficiencia fisica que afeta os membros superiores e a fala, o que pode dificultar a33
comunicação e as aulas práticas de algumas U.Cs. O caso ja foi encaminhado à PROAE que34
ja solicitou ao setor responsável um monitor para acompanhá-la. O grupo ressaltou a35
importancia de dar a discente condições para concluir o curso com êxito. Solicitação do36
aluno Wheyller de Lima de prorrogaçao do tempo de integralizaçao: Joaquim37
contextualizou a situação, informando que o aluno ainda tem, legalmente tempo para concluir38
o curso. Desta forma a solicitação foi deferida.A reunião se encerrou às nove horas e cinco39
minutos. Nada mais havendo a tratar eu, Patrícia Cristina de Faria, lavrei esta ata que depois40
de lida, se aprovada, será por mim e pelos presentes assinada. Divinópolis, 27 de março de41
2019.42
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