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ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM 1 

MEDICINA VETERINÁRIA, REALIZADA NO DIA 27/01/2021 2 

 3 

Às oito horas do dia vinte e sete de janeiro de dois mil e vinte e um reuniu-se o Colegiado do Curso 4 

de Graduação em Medicina Veterinária (CCGMVET), através da plataforma Google meet, da 5 

Universidade Federal de Lavras (UFLA), sob a presidência da Profa. Suely de Fátima Costa, 6 

Coordenadora do Curso de Medicina Veterinária, com a participação das docentes Adriana Mello 7 

Garcia e Ticiana Meireles Sousa, do representante dos técnicos administrativos Isaac Filipe Moreira 8 

Konig e da representante discente Rhaiza Oliveira Amaral. Justificaram ausência as professoras 9 

Katia Poles e Angélica Terezinha Barth Wouters. ABERTURA: a presidente agradeceu a presença 10 

de todos e, em seguida, iniciou a reunião. 1) LEITURA E APROVAÇÃO DE ATA – Lida e 11 

aprovada a ata da nona reunião ordinária de 2020. 2) VAGAS DE TRANSFERÊNCIA 12 

EXTERNA – A professora Suely Costa informou que 19 estudantes de instituições de ensino 13 

externas à UFLA se inscreveram no processo seletivo de transferência para o curso de medicina 14 

veterinária. A professora explicou que a avaliação dos documentos anexados pelos estudantes no 15 

ato de inscrição compete aos colegiados de graduação. Todavia, considerando a impossibilidade de 16 

reunião dos membros desse colegiado e diante do curto prazo para avaliação dos documentos, a 17 

professora Suely Costa, na condição de presidente do colegiado, avaliou os documentos. Os 18 

pareceres foram apresentados na reunião de hoje e referendados por esse colegiado. 3) PLANO DE 19 

DESENVOLVIMENTO da UINIDADE ACADÊMICA (PDU)– A professora Suely Costa 20 

informou que considerando a aprovação pelo Conselho Universitário – CUNI do Plano de 21 

Desenvolvimento Institucional da UFLA para o período de 2021 a 2025, as Unidades Acadêmicas 22 

terão até o final de março para o envio do Plano de Desenvolvimento da Unidade Acadêmica - 23 

PDU; foi designada uma Comissão constituída pela servidores(as) Priscila Vieira e Rosa (Diretora 24 

pró-tempore FZMV) , André Pereira Ferreira (Coordenador de Gestão Estratégica FZMV), 25 

Angélica Terezinha Barth Wouters (Coordenadora de Extensão e Cultura FZMV) , Christian 26 

Hirsch (Coordenador Comissão de Residência Multiprofissional em Saúde), Flademir Wouters 27 

(Chefe do Departamento de Medicina Veterinária) , Letícia Gomes de Menezes (Coordenadora da 28 

Secretaria Integrada FZMV), Luis David Solis Murgas (Coordenador de pós-graduação FZMV), 29 

Márvio Lobão Teixeira de Abreu (Coordenador de pós-graduação FZMV), Mateus Pies 30 

Gionbelli (Coordenador de pós-graduação FZMV), Rilke Tadeu Fonseca de Freitas (Chefe do 31 

Departamento de Zootecnia), Roberto Maciel de Oliveira (Coordenador de graduação FZMV), 32 

Rodrigo Norberto Pereira (Coordenador técnico do Hospital Veterinário), Suely de Fátima Costa 33 

(Coordenadora de graduação FZMV), Vinícius de Souza Cantarelli (Coordenador de Pesquisa e 34 
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Desenvolvimento Tecnológico FZMV) para, sob a presidência da primeira, estudarem e proporem à 1 

Congregação da Faculdade de Zootecnia e Medicina Veterinária - FZMV o PDU para o período de 2 

2021 – 2025;.e, com isso, foi solicitado aos membros da referida Comissão a listagem de objetivos 3 

estratégicos, metas e estratégias coerentes com o PDI. Nesse sentido, competirá aos colegiados a 4 

elaboração de objetivos estratégicos, metas e estratégias referentes ao ensino de graduação. Diante 5 

disso, serão necessárias reuniões semanais para a discussão do assunto e elaboração do documento. 6 

Por fim, ficou estabelecido que cada membro desse colegiado deverá fazer a leitura do PDI, 7 

sobretudo o que se refere ao ensino de graduação, até a próxima reunião. 4) COMUNICADOS DA 8 

COORDENÇÃO –A professora Suely Costa informou que a Pró-Reitoria de Graduação – 9 

PROGRAD solicitou aos professores o envio do planejamento de como as atividades práticas 10 

presenciais serão ministradas. As informações foram encaminhadas para a secretaria integrada da 11 

FZMV bem como para os estudantes do curso. 5) ASSUNTOS GERAIS – Não houve. Às 12 

9h30mina presidente encerrou a reunião e, para constar, eu, Isaac Filipe Moreira Konig, lavrei a 13 

presente ata que foi lida, aprovada e assinada por mim, pela presidente e pelos demais membros. 14 

Lavras, 27 de janeiro de 2021. 15 
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