
ATA DA SEPTUAGÉSIMA NONA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO1

CURSO DE FARMÁCIA DO CAMPUS CENTRO-OESTE DONA LINDU DA2

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI. Aos vinte dias do mês de setembro3

de 2019, às oito horas, estavam presentes para a septuagésima nona reunião ordinária do4

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

Joaquim Maurício Duarte Almeida, Luís Fernando Soares, Whocely Victor de Castro, Farah6

Maria Drumond Chequer Baldoni e Mariane Cristina Schnitzler Villar e o discente João Pedro7

Vasconcelos Paolinelli. Joaquim iniciou a reunião fazendo a leitura da pauta: Pauta: 1-8

Tratamento Especial de : Thays Lorrayne Moreira da Silva e Isabela Martins Rodrigues;9

2- Solicitação GAD de Farmácia Social, Gerencial e Clínica; 3- Solicitação de10

Integralização Paloma Souza Magalhães e Alessandra Moura ; 4- Site COFAR: inclusão11

de aba “ Receitas e Despesas”; 5- Informes: Discentes com diferença funcional ;12

Memorando n. 07/2019/UFSJ/CCO/ GADMM para ciência. A pauta foi aprovada. 1-13

Tratamento Especial de : Thays Lorrayne Moreira da Silva e Isabela Martins Rodrigues;14

Joaquim fez a leitura das solicitações das discentes que foram analisadas e aprovadas por15

todos. 2- Solicitação GAD de Farmácia Social, Gerencial e Clínica; Joaquim fez a leitura16

da solicitação do GAD, em resposta ao Memorando11/2019 - COFAR, em que solicita que a17

abrangência da retratação deve ser a mesma da primeira comunicação, visto que o pedido de18

retratação em relação ao conteúdo contido no Memorando Eletrônico n. 11/2019 - COFAR foi19

enviado somente para a líder do GAD e para a Congregação do Campus. Joaquim informou20

que, neste memorando 11/2019 havia informações em desacordo com a ata da 73ª, que21

somente os alunos relataram queixas sobre o professor Marcelo e não os docentes do GAD22

citado. Como este memorando reforça o fato de que esta reclamação foi feita por alunos e23

estes foramidentificados como membros do Centro Acadêmico na ata da 73° reunião ordinária24

deste colegiado (linha 78), o discente João Pedro questionou se houve apresentação de algum25

documento, na reunião mencionada assinado por representantes do Centro Acadêmico - C.A.,26

oficializando essa reclamação. Assim, os docentes sugeriram que esta discussão seja passada27

ao próprio C.A. para que possa deliberar sobre a representatividade com ou não assinatura dos28

alunos que querem fazer queixas. 3- Solicitação de Integralização Paloma Souza29

Magalhães e Alessandra Moura; Joaquim informou que as discentes solicitaram 2 semestres30

a mais para concluir o curso. Conforme já discutido anteriormente neste colegiado, será dado31

um semestre a mais e se houver outra solicitação, o desempenho será avaliado para nova32

concessão. 4- Site COFAR: inclusão de aba “ Receitas e Despesas” Joaquim colocou em33

discussão a importância de dar transparência a prestação de contas e por isso solicita a34



aprovação da criação da aba Receitas e Despesas no site COFAR. A publicação será semestral35

apresentando os recursos alocados no Curso de Farmácia e seu destino, sendo aprovado por36

todos. 5- Informes: Discentes com diferença funcional, Joaquim informou que a37

coordenação recebeu do Setor de Inclusão e Assuntos Comunitários (Sinac) o relatório de38

discentes do curso de Farmácia com diferença funcional, sendo eles Gabriel Kelvin Gontijo39

Gonçalves e Thaís Cândida Mendes Resende. Nos dois relatórios é apontada a necessidade de40

um monitor para acompanhá-los. Joaquim informou que já foi solicitado à PROEN tais41

monitores e estamos aguardando resposta. Memorando n. 07/2019/UFSJ/CCO/ GADMM42

para ciência, Joaquim apresentou o memorando encaminhado pelo GAD de Modelagem43

Molecular informando a previsão de encargos didáticos para 2020/1, com a criação da44

Unidade Curricular Práticas de Físico-Química. A reunião se encerrou às nove horas e vinte e45

oito minutos. Nada mais havendo a tratar eu, Patrícia Cristina de Faria, lavrei esta ata que46

depois de lida, se aprovada, será por mim e pelos presentes assinada. Divinópolis, 20 de47

setembro de 2019.48
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