
ATA DA QUADRAGÉSIMA SEXTA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COLEGIADO1
DO CURSO DE FARMÁCIA DO CAMPUS CENTRO-OESTE DONA LINDU DA2
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI. Aos vinte e cinco dias do mês de3
fevereiro de 2022 , às nove horas e trinta e cinco minutos se reuniram na plataforma Virtual4
Google Meet para a quadragésima sexta reunião extraordinária do Colegiado de Farmácia os5
professores Mariana Linhares Pereira, Farah Maria Drumond Chequer Baldoni, Mariane6
Cristina Schnitzler Villar, Magna Cristina de Paiva, e a discente Isabela Marla de Carvalho7
Cunha e Sousa . Pauta única: Resposta do CONEP sobre o retorno das aulas do curso de8
Farmácia. Mariana solicitou que fosse incluído um informe. Todos concordaram.Iniciando9
pelo Informe, Mariana fez a leitura do e-mail da discente Juliana Carvalho sobre a criação da10
Associação Acadêmica de Farmácia. Os discentes solicitam a aprovação desta associação.11
Mariana informou que não cabe ao Colegiado de Curso a aprovação desta associação. Sendo12
assim, cabe ao Colegiado apenas dar ciência aos discentes sobre a criação da associação.13
Pauta única: Resposta do CONEP sobre o retorno das aulas do curso de Farmácia. Mariana14
contextualizou, informando que de acordo com a deliberação da última reunião de Colegiado15
foi enviado à PROEN e CONEP, com cópia para diretoria de Campus e Reitoria o documento16
elaborado pelo Colegiado solicitando o início das aulas no dia sete de março, ao invés de vinte17
e um de março de 2022 com as justificativas. Apresentou também o documento da diretoria18
do Campus que informa que o Campus está apto para o retorno no dia sete de março de 2022.19
O Centro Acadêmico enviou o relatório da votação para o retorno, que informa que a maioria20
dos alunos se manifestam contrários ao retorno do dia. Em discussão, os docentes colocaram21
os pontos que levaram este mesmo colegiado a solicitar o início no dia sete. E considerando22
ainda Necessidade de manutenção de duplo calendário, considerando a manifestação de23
dificuldade de professores que dão aula em outros cursos; Manifestação de professores em24
relação à montagem de aulas práticas; Recuo dos alunos na decisão de retorno antecipado25
para o dia 07. Em votação, , todos aprovaram o retorno às aulas presenciais no curso de26
Farmácia no dia 21/03/2022, conforme determina o Calendário Acadêmico. A reunião se27
encerrou às 16h05min. Nada mais havendo a tratar eu, Patrícia Cristina de Faria, lavrei esta28
ata que depois de lida, se aprovada, será por mim e pelos presentes assinada. Divinópolis, 2529
de fevereiro de 2022.30
Mariana Linhares Pereira______________________________________________________31
Farah Maria Drumond Chequer Baldoni___________________________________________32
Magna Cristina de Paiva______________________________________________________33
Mariane Cristina Schnitzler_____________________________________________________34
Isabela Marla de Carvalho Cunha e35
Sousa__________________________________________________________________36



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI
SISTEMA INTEGRADO DE PATRIMÔNIO,
ADMINISTRAÇÃO E CONTRATOS

FOLHA DE ASSINATURAS

Emitido em 2022

ATA DE REUNIÃO DE COLEGIADO DE CURSO Nº 9/2022 - COFAR (12.59) 

 NÃO PROTOCOLADO)(Nº do Protocolo:

 (Assinado digitalmente em 27/09/2022 16:20 )
MAGNA CRISTINA DE PAIVA

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR

CCO (10.02)

Matrícula: 1581671

 (Assinado digitalmente em 27/09/2022 14:38 )
MARIANA LINHARES PEREIRA

COORDENADOR DE CURSO - TITULAR

COFAR (12.59)

Matrícula: 1296968

 (Assinado digitalmente em 27/09/2022 14:40 )
MARIANE CRISTINA SCHNITZLER VILLAR

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR

CCO (10.02)

Matrícula: 1687272

 (Assinado digitalmente em 28/09/2022 10:55 )
PATRICIA CRISTINA DE FARIA

ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO

COFAR (12.59)

Matrícula: 1752524

 (Assinado digitalmente em 27/09/2022 20:47 )
ISABELA MARLA DE CARVALHO CUNHA E

SOUSA
DISCENTE

Matrícula: 195350061

Para verificar a autenticidade deste documento entre em  informando seuhttps://sipac.ufsj.edu.br/public/documentos/
número: , ano: , tipo: , data de emissão:  e o9 2022 ATA DE REUNIÃO DE COLEGIADO DE CURSO 27/09/2022

código de verificação: 713f4b5e03

https://sipac.ufsj.edu.br/public/jsp/autenticidade/form.jsf

