
ATA DA QUADRAGÉSIMA SEGUNDA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO1
COLEGIADO DO CURSO DE FARMÁCIA DO CAMPUS CENTRO-OESTE DONA2
LINDU DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI. Aos vinte e seis dias3
do mês de fevereiro de 2021 , às nove horas e trinta e cinco minutos se reuniram na4
plataforma Virtual Google Meet para a quadragésima segunda reunião extraordinária do5
Colegiado de Farmácia os professores Mariana Linhares Pereira, Farah Maria Drumond6
Chequer Baldoni, Mariane Cristina Schnitzler Villar, Magna Cristina de Paiva, Renê Oliveira7
do Couto e o discente Athos Wellington da Silva Pinto. justificou sua ausência. A pauta:8
Solicitação Câmara de Gestão: Plano de Retomada de Aulas Práticas Presencias. Mariana9
solicitou que seja incluído como primeiro ponto de pauta: Informações Reunião10
Congregação: proposta de alteração da Resolução 007/2020 - CONEP. A solicitou foi11
aprovada por todos. Sendo assim, Mariana informou que na reunião da Congregação estão12
sendo discutidas as alterações na Resolução 007/2020 - CONEP, que trata do Ensino Remoto.13
As propostas deverão ser encaminhadas via Colegiado e por isso Mariana sugere que seja14
marcada uma reunião para a próxima sexta-feira, para que todos tenham conhecimento da15
minuta e assim possam propor alterações. Todos concordaram e a próxima reunião ficou16
agendada para a próxima sexta-feira, dia 05/03. Solicitação Câmara de Gestão: Plano de17
Retomada de Aulas Práticas Presencias Mariana apresento ua solicitação da Câmara de18
Gestão e fez a leitura do memorando. Mariana informou ainda que não há plano de ocupação19
do espaço, mapeamentos de sala e outros fatores ainda não é possível definir como serão as20
turmas. Foi feito um levantamento das aula práticas que deverão ser oferecidas ( práticas que21
não foram dadas e as que devem ser retomadas gradativamente). Mariana considera que não22
há elementos para compor um plano de retomada das aulas presenciais. Seria importante23
receber as diretrizes do CONEP e CONSU, além do mapeamento de todo espaço com24
instruções de ocupação. Mariane, que participou da reunião da Câmara de Gestão, relatou25
sobre como ocorreu a reunião e diz concordar com a opinião de Mariana sobre aguardar26
deliberações de órgãos superiores para elaboração do Plano. Mariane considerou a questão da27
desinfecção dos espaços e mão de obra para isso. Mariana diz que entendeu que o memorando28
solicita a demanda do curso para que seja feita uma construção coletiva para volta de todos os29
cursos do CCO. Todos concordaram. Assim ficou deliberado que será elaborado um30
documento com o número de alunos por disciplina de aulas práticas e os espaços que deverão31
ser utilizados e enviado para a Câmara. Athos fez consideração sobre a importância das32
práticas para a formação integral do Farmacêutico e que isso deve ser considerado para que33
haja uma resolução mais rápida. Mariana informou que é necessário uma decisão da34
universidade como um todo e não somente do CCO.A reunião se encerrou às 10h40min. Nada35
mais havendo a tratar eu, Patrícia Cristina de Faria, lavrei esta ata que depois de lida, se36
aprovada, será por mim e pelos presentes assinada. Divinópolis, vinte e seis de fevereiro de37
2021.38
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