
ATA DA QUADRAGÉSIMA QUARTA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO1
COLEGIADO DO CURSO DE FARMÁCIA DO CAMPUS CENTRO-OESTE DONA2
LINDU DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI. Aos sete dias do mês3
de junho de 2021 , às quatorze horas e cinco minutos se reuniram na plataforma Virtual4
Google Meet para a quadragésima quarta reunião extraordinária do Colegiado de Farmácia os5
professores Farah Maria Drumond Chequer Baldoni, Mariane Cristina Schnitzler Villar,6
Magna Cristina de Paiva, Renê Oliveira do Couto . Mariana Linhares Pereira e o discente7
Athos Wellington da Silva Pinto, justificaram ausência que foram aprovados por todos. A8
pauta: Proposta de resolução que visa regulamentar a distribuição de vagas de docentes.9
O professor Renê apresentou as sugestões apresentadas pelos GADs de Produtos Naturais,10
Química e Análises Clínicas. Em discussão foram reunidas todas as solicitações que serão11
encaminhadas à SOCES. São elas: Foram sugeridas as seguintes alterações na proposta desta12
resolução:1)Atual: Art. 4º Em caso de vacância, remoção, aposentadoria ou redistribuição de13
docente, a unidade acadêmica deve solicitar ao CONSU o parecer de manutenção da vaga14
desocupada.Sugestão de mudança: Art. 4º Em caso de vacância, remoção, aposentadoria ou15
redistribuição de docente, os Departamentos ou os Grupos de Atuação Docente devem16
solicitar à unidade acadêmica, a qual deve encaminhar ao CONSU o parecer de manutenção17
da vaga desocupada. 2)Na fórmula para cálculo da Variável 1, adicionamos o peso 1,5, a18
seguir: 1. Docência em curso de graduação sem remuneração adicional (somatório das cargas19
horárias médias semanais em cada semestre do período de avaliação), podendo ser disciplina20
teórica ou prática, com peso 1,5. 3)Atual: Na fórmula para cálculo da Variável 1: Carga21
horária média e ensino de cada unidade acadêmica, tem-se que o número de docentes efetivos22
da Unidade Acadêmica corresponde ao número de vagas de docentes efetivos lotados na23
Unidade; Sugestão: Para o cálculo, considerar no denominador a atribuição de pesos distintos24
para o respectivo regime de trabalho (20 horas; 40 horas ou dedicação exclusiva), uma vez25
que professores em regime de dedicação exclusiva, normalmente, assumem mais atribuições26
administrativas, projetos de pesquisa e extensão, além das atribuições didáticas nos cursos de27
graduação e pós-graduação.4)Cursos que possuem estágios obrigatórios ou aulas práticas28
com número máximo de alunos por turma (por exemplo: 5 alunos) elevam em demasia a29
carga horária do professor. Portanto, um teto de carga horária deveria ser considerado para o30
cálculo nesses casos em particular. 5)Não considerar o período da pandemia da COVID-1931
nos cálculos de encargos didáticos. Deve-se levar em consideração o último período32
presencial (anterior à pandemia). As sugestões foram aprovadas por todos. A reunião se33
encerrou às 15h15min. Nada mais havendo a tratar eu, Patrícia Cristina de Faria, lavrei esta34
ata que depois de lida, se aprovada, será por mim e pelos presentes assinada. Divinópolis, sete35
de junho de 2021.36
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