
ATA DA QUADRAGÉSIMA PRIMEIRA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO1
COLEGIADO DO CURSO DE FARMÁCIA DO CAMPUS CENTRO-OESTE DONA2
LINDU DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI. Aos dez dias do mês3
de dezembro de 2020 , às nove horas e cinco minutos se reuniram na plataforma Virtual4
Google Meet para a quadragésima primeira reunião extraordinária do Colegiado de Farmácia5
os professores Mariana Linhares Pereira, Farah Maria Drumond Chequer Baldoni, Mariane6
Cristina Schnitzler Villar, Magna Cristina de Paiva e o discente Athos Wellington da Silva7
Pinto. O discente Renê Oliveira do Couto justificou sua ausência. A pauta: 1- Fechamento8
do Período Emergencia 1 - Solicitação de Inclusão de pauta : Solicitação de pauta da9
diretoria do VII Simpósio Acadêmico de Farmácia, comunicando sobre a realização de10
um Workshop online em janeiro de 2021; Mobilidade Acadêmica; Inscrição Periódica 3ª11
etapa. Informe: Reunião Pró- Reitora Elisa com professora Juliana e discente Vírginia.12
No ponto 1- Fechamento do Período Emergencia 1, Mariana iniciou informando que devido13
ao não oferecimento da parte prática de algumas Unidades Curriculares, haverá uma demanda14
muito grande no retorno das aulas presenciais, quando poderão ficar poucos alunos nos15
laboratórios devido às medidas de segurança. A fim de minimizar esta demanda, Mariana16
apresentou como sugestão o oferecimento da unidade prática de forma extemporânea para os17
discentes que já cursaram a U.C. completa foram reprovados e cursaram a U.C. ERE e foram18
aprovados. A professora Mariane se retirou da reunião para participar da reunião da19
Congregação que se iniciou às 09h30min. Estes alunos já cursaram a prática. Posto em20
discussão, foi colocado a necessidade de levantamento das disciplinas que têm essa situação e21
que os professores deverão ser informados, tendo a opção de aderir ou não. A sugestão foi22
aprovada por todos presentes. Mariana questionou ao grupo se haveria ainda alguma demanda23
em relação ao PER 1 que finalizou. Athos informou que muito alunos elogiaram a atuação de24
muitos professores e que as optaticas oferecidas foram muito proveitosas. Solicitação de25
pauta da diretoria do VII Simpósio Acadêmico de Farmácia, comunicando sobre a26
realização de um Workshop online em janeiro de 2021. Athos informou que nos dias 26 e27
27 de janeiro a equipoe do SAF realizará um worshop sobre Imunoterapia e que busca apoio28
do Colegiado. Foi questionado a questão da organização, da plataforma utilizado e se tudo29
isso já está resolvido , já que o período de férias é bem curto. Athos informou que está tudo30
sendo resolvido.Em votação todos os presentes apóiam a realização do evento. Mobilidade31
Acadêmica, Mariana informou que recebeu um e-mail de 5 alunas, que foram reprovadas32
vária vezes na mesma disciplina e que solicitam a análise para verificação da equivalência de33
planos de ensino de Microbiologia de outras universidades ( UFMG, UFOP) e de do curso de34
Ciências Biológicas da própria UFSJ, com a Microbiologia Básica do curso de Farmácia, pois35
pretendem tentar a mobilidade acadêmica ou cursá-la dentro da UFSJ. Mariana verificou os36
Planos e verificou que tanto em conteúdo, quanto em carga horária essas Unidades37
Curriculares possuem equivalência. Mariana explicou que as próprias discentes devem38
providenciar junto às outras universidades a possível matrícula e dentro da própria UFSJ, se39
não houver, pre-requisito elas podem tentar na Inscrição periódica. Estas alunas solicitam40
também que Microbiologia Básica deixe de ser pré-requisito e passe a ser co-requisito das41
Unidades Microbiologia Clínica e Controle de Qualidade Biológico e Microbiológico. Em42
discussão, Magna diz que o pre-requisito é indispensável para que o aluno curse com êxito43
sua disciplina, Microbiologia Clínica e que além disso isso pode abrir precedentes para que44
outros discentes possam solicitar esta quebra em outras unidades, trazendo prejuízos,45
principalmente aos próprios discentes. Sendo assim, seu voto é pelo indeferimento da46
solicitação. Athos diz considerar importante os pre-requisitos e se absteve nesta votação.47
Farah diz considerar importante a opinião do professor da Unidade Curricular para retirada ou48
não do pre-requisito e também é contra a quebra. Mariana diz ser contra a quebra de pre-49
requisito em todas as situações, mas que em alguns casos, como este das alunas que cursaram50



a U.C, por 4 vezes tavez fosse possível a análise. De acordo com maioria, a solicitação foi51
indeferida. Inscrição Periódica 3ª etapa, De acordo com o Calendário acadêmico, o52
colegiado deverá definir a data para realização da 3ª Etapa da Inscrição Periódica. Em53
discussão ficou definido que sesrá realizada nos dias 18 e 19 de de janeiro de 2020, através de54
formulário eletrônico. Informe: Reunião Pró- Reitora Elisa com professora Juliana e55
discente Vírginia. Mariana informou que a pró-reitora Elisa Tuler lhe passou que após a56
última reunião de colegiado foi agendada uma reunião entre ela, professora Juliana Teixeira57
de Magalhães e a discente Víginia Moura. Ficou decidido nesta reunião que a 3ª avaliação de58
Microbiologia ERE, que os discentes solicitaram revisão, será cancelada e aplicada regra de59
três apra composição de notas de todos os alunos da turma. A reunião se encerrou às60
10h55min. Nada mais havendo a tratar eu, Patrícia Cristina de Faria, lavrei esta ata que depois61
de lida, se aprovada, será por mim e pelos presentes assinada. Divinópolis, dez de dezembro62
de 2020.63
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