
ATA DA OCTOGÉSIMA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO CURSO DE1

FARMÁCIA DO CAMPUS CENTRO-OESTE DONA LINDU DA UNIVERSIDADE2

FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI. Aos seis dias do mês de novembro de 2019, às treze3

horas e vinte minutos, estavam presentes para a ocotogésima reunião ordinária do Colegiado4

do Curso de Farmácia do Campus Centro-Oeste Dona Lindu/UFSJ, os professores Mariana5

Linhares Pereira, Renê Oliveira do Couto, Whocely Victor de Castro, Farah Maria Drumond6

Chequer Baldoni e Mariane Cristina Schnitzler Villar e o discente João Pedro Vasconcelos7

Paolinelli. A pauta: 1- Definição de data para próxima reunião; 2- Solicitação de8

Tratamento Especial de Marcos Vinícius Pomini; 3- Solicitação de Integralização9

Alessandra Moura Bernardes; 4- Decisão 03 Ad Referendum - Remoção Professor Alex10

Guterres Taranto; 5- Aprovação do Horário do Curso de Farmácia para 2020/2; 6-11

Outros. A pauta foi aprovada por todos. Mariana iniciou a reunião informando sobre o novo12

mandato e com alguns esclarecimentos sobre questões de ordem das Reuniões: a solicitação13

de inclusão de pautas deve ser feita com antecedência mínima de cinco dias. Poderão haver14

inclusões depois disso, desde que consideradas urgentes e aprovadas pelos membros. Será15

mantido um padrão na elaboração das atas, sendo sempre objetivas, relatando a decisão do16

colegiado e incluindo somente quando solicitado, falas de membros. Outro ponto importante é17

em relação à documentação relativa aos pontos de pauta. Os documentos ficarão disponíveis18

na coordenação para consulta. Se alguma pauta necessitar análise prévia de documentos, será19

enviado a todos. 1- Definição de data para próxima reunião; após discussão ficou decidido20

que a próxima reunião será realizada no dia seis de dezembro às oito horas e quinze minutos.21

2- Solicitação de Tratamento Especial de Marcos Vinícius Pomini; Mariana fez leitura da22

solicitação e passou a palavra ao professor Renê para contextualizar a situação. Após23

discussão e devido à complexidade do caso, por se tratar de doenças psiquiátricas, será feita24

uma consulta à Proen a respeito da possibilidade do discente Marcos Vinícius Pomini estar25

em Tratamento Especial, para justificar as faltas que tiver devido efeitos colaterais dos26

medicamentos que utiliza, mas frequentando as aulas que for possível. Ficou decidido27

também que o professor Renê irá conversar com o aluno para tranquilizá-lo, informando que28

sua solicitação está em análise. 3- Solicitação de Integralização Alessandra Moura29

Bernardes; leitura da solicitação. Após discussão ficou decidido que será dado o prazo30

máximo possível nestes casos, já que o aluno tem o direito de utilizá-lo. Assim será concedido31

mais três semestres para a discnete Alessandra Moura Bernardes. 4- Decisão 03 Ad32

Referendum - Remoção Professor Alex Guterres Taranto; Mariana fez leitura do Ad33

Referendum , contextualizando o caso. O professor Alex solicitou remoção para a Sede da34

UFSJ. Ele foi convidado para integrar o quadro de professores de um novo curso , de35

Biotecnologia. Neste caso não há abertura de nova vaga. Os encargos didáticos do referido36

professor foram distribuídos entre os professores do GAD de Modelagem Molecular. O Add37

Referendum deu ciência de que a coordenação recebeu estas informações. Assim o Add38

Referendum 03/2019 foi aprovado. 5- Aprovação do Horário do Curso de Farmácia para39

2020/2; Mariana apresentou o horário para 2020/1 com algumas alterações, motivadas por40

solicitações de docentes e adequações necessárias ao bom funcionamento do curso. Após41

análise e discussão, o horário foi aprovado por todos. 6- Outros. Os alunos Igor Vilela Pinto42

- diretor geral do C.A de Farmácia e Igor Rafael Santos da Costa - conselheiro estudantil,43

também do C.A. de Farmácia ( com confirmação do discente João Pedro), solicitaram a44



palavra e relataram uma preocupação dos alunos do 2º período do curso Farmácia.45

Informaram que devido à licenças para tratamento de sáude, o conteúdo de Físico - Química46

não vem sendo cumprido pela professora responsável. Após discussão foi deliberado que47

sempre que houver afastamentos de docentes o GAD a qual ele pertence deverá ser48

comunciado e questionado sobre o cumprimento dos cronogramas. Essa medida será adotada49

a fim de garantir que todos os cronogramas sejam cumpridos, evitando prejuízo aos alunos e50

transtornos administrativos. A reunião se encerrou às quatorze e trinta e cinco minutos. Nada51

mais havendo a tratar eu, Patrícia Cristina de Faria, lavrei esta ata que depois de lida, se52

aprovada, será por mim e pelos presentes assinada. Divinópolis, 06 de novembro de 2019.53
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