
ATA DA NONAGÉSIMA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO CURSO DE1
FARMÁCIA DO CAMPUS CENTRO-OESTE DONA LINDU DA UNIVERSIDADE2
FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI. Aos vinte e oito de maio de 2021 , às nove horas e3
trinta minutos se reuniram na plataforma Virtual Google Meet para a nonagésima reunião4
ordinária do Colegiado de Farmácia os professores Mariana Linhares Pereira, Farah Maria5
Drumond Chequer Baldoni, Mariane Cristina Schnitzler Villar, Magna Cristina de Paiva e6
Renê Oliveira do Couto e o discente Athos Wellington da Silva Pinto. A pauta: 1-7
Solicitações Diretoria de Campus: Análise Proposta de resolução que visa regulamentar8
a distribuição de vagas de docentes ; 2- Editais de TCC e Atividades Complementares.9
Mariana solicitou a inclusão do ponto de pauta: Solicitação de discentes, e a inversão dos10
pontos, sendo este o primeiro. Mariana iniciou então pela Solicitação de discentes: Mariana11
informou que houve reunião entre a coordenadora e os líderes de turma no início deste12
semestre. Nesta reunião foi abordada a questão dos e-mails grosseiros enviados à coordenação13
e ao C.A. e também ao respresentante discente, já que estes casos tem se repetido. Uma das14
queixas do alunos é em relação às atividades síncronas ( aulas e avaliações) em que o15
professor não disponibiliza outra forma de o aluno ter acesso ao conteúdo e o encaminha16
direto à avaliação substitutiva, sendo que ele pode ter direito à segunda chamada, de acordo17
com a REsolução 012/2018 CONEP. Após discussão ficou definido que será enviado um e-18
mail a todos os professores e alunos informando que a Resolução 012 está em vigência ,19
inclusive os prazos para solicitação de segunda chamada. Os professores também deverão ser20
informados que em caso de algum aluno perder atividade avaliativa que foi dada em aula21
síncrona, ele tem direito à avaliação de segunda chamada e não a substitutiva. Athos se retirou22
da reunião às dez horas pois tinha aula. 2- Editais de TCC e Atividades Complementares.23
Mariana informou que o Edital de Atividades Complementares foi publicado já que não houve24
nenhuma alteração. Quanto ao Edital de TCC, há uma proposição de alteração para este25
período que ainda estamos em ensino remoto. A proposta é de que os alunos possam26
apresentar a qualquer tempo dentro do semestre, desde que entreguem os documentos quinze27
dias antes e que a última data para apresentação seja seis de agosto de 2021 ( quinze dias28
antes do fim do semestre). Após discussão e considerando as argumentações, ficou decidido29
que as defesas de TCC acontecerão preferencialmente nas datas determinadas no edital. Em30
caso de impossibilidade de cumprimento dessa agenda, poderá ser solicitada inscrição com no31
mínimo quinze dias de antecedência antes da defesa, não excedendo a data de 06/08/2021.3-32
Solicitações Diretoria de Campus: Análise Proposta de resolução que visa regulamentar33
a distribuição de vagas de docentes. Mariana informou que esta proposta foi enviada às34
coordenações solicitando sugestões e aos GADS somente para conhecimento. Dessa forma35
discutiu-se a importância que todos participem dessa discussão. Assim, será enviada a todos36
os líderes de GAD que possuem disciplinas no curso de Farmácia, solicitando que sejam37
enviadas sugestões, que serão compiladas na próxima reunião de colegiado. Nada mais38
havendo a tratar eu,Patrícia Cristina de Faria , lavrei esta ata que depois de lida, se aprovada,39
será por mim e pelos presentes assinada. Divinópolis, 28 de maio de 2021.40
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