
ATA DA QUADRAGÉSIMA SÉTIMA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO1
COLEGIADO DO CURSO DE FARMÁCIA DO CAMPUS CENTRO-OESTE DONA2
LINDU DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI. Aos seis dias do mês3
de junho de 2022 , às oito horas e cinco minutos se reuniram na plataforma Virtual Google4
Meet para a quadragésima sétima reunião extraordinária do Colegiado de Farmácia os5
professores Mariana Linhares Pereira, Farah Maria Drumond Chequer Baldoni, Caroline6
Pereira Domingueti o e a discente Isabela Marla de Carvalho Cunha e Sousa. Os dois7
membros eleitos para composição deste colegiado ainda não foram nomeados. Pauta: Aulas8
de Parasitologia no curso de Farmácia; análise de cronograma de reposição e Plano de Ensino.9
Mariana iniciou a reunião contextualizando o caso:No início do período de 2022\1 foi10
comunicado aos alunos da turma de Parasitologia por um dos docentes responsáveis pela11
disciplina que as aulas só seriam iniciadas após a contratação do professor substituto, pois12
este docente também responsável teria outras atribuições no Campus. Com a contratação13
desse docente somente no início deste mês ( junho) foi solicitado ao GAD responsável14
cronograma de reposição e plano de ensino atualizado. Mariana então apresentou o15
cronograma a todos. Na análise foram consideradas: a carga horária da disciplina, o tempo16
restante para o fim do semestre, a disponibilidade de horários dos discentes matriculados e as17
férias escolares. Diante disso os membros deste Colegiado indeferiram o cronograma18
apresentado e solicita ao GAD que: as aulas sejam dadas de segunda a sexta-feira e que19
terminem até o dia 23/07/2022. Para que isso seja possível sugere : aulas no primeiro horário20
(07:05 às 08:00 horas) em qualquer dia da semana; aulas às terças e quintas-feira de 16:1021
horas ás 19:00 horas e aulas práticas a partir 13:15 horas às sextas-feiras. E reforça que22
poderão surgir novos horários, com a finalização de aulas de outras Unidades Curriculares e23
isso poderá ser acordado posteriormente com os discentes. Solicita ainda que as aulas tenham24
início nesta quarta-feira, dia 08/06/2022. A reunião se encerrou às 08h50min. Nada mais25
havendo a tratar eu, Patrícia Cristina de Faria, lavrei esta ata que depois de lida, se aprovada,26
será por mim e pelos presentes assinada. Divinópolis, 06 de junho de 2022.27
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