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ATA DA PRIMEIRA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COLEGIADO DO CURSO DE 1 

GRADUAÇÃO EM MEDICINA VETERINÁRIA, REALIZADA NO DIA 15/04/2021 2 

 3 

Às dezesseis horas do dia quinze de abril de dois mil e vinte e um reuniu-se de forma remota o 4 

Colegiado do Curso de Graduação em Medicina Veterinária (CCGMVET) da Universidade Federal 5 

de Lavras (UFLA), sob a presidência da Profa. Adriana Mello Garcia, Coordenadora do Curso de 6 

Medicina Veterinária, com a participação dos docentes Angélica Terezinha Barth Wouters, Hugo 7 

Shisei Toma, Iraides Furusho Garcia e José Rafael Miranda, do representante dos técnicos 8 

administrativos Isaac Filipe Moreira Konig e da representante discente Rhaiza Oliveira Amaral. 9 

ABERTURA: a presidente agradeceu a presença de todos e, em seguida, iniciou a reunião. 10 

CALENDÁRIO LETIVO DE GRADUAÇÃO: A professora Adriana Garcia apresentou aos 11 

membros do Colegiado a proposta de resolução do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão que 12 

dispõe sobre a realização de atividades letivas dos cursos presenciais de graduação referentes aos 13 

anos letivos de 2021 a 2023 para apreciação. Além disso, foi apresentada uma proposta de 14 

calendário letivo para o período de 2021 a 2023. Os membros sugeriram algumas alterações na 15 

minuta de resolução e, após ampla discussão, apresentaram parecer positivo às propostas. As 16 

sugestões de alterações serão ainda discutidas pela professora Adriana Garcia com o coordenador 17 

do curso de graduação em Zootecnia, professor Roberto Maciel de Oliveira. Posteriormente, será 18 

encaminhado ao Conselho de Graduação da UFLA um documento único com as sugestões 19 

elencadas pelos colegiados dos cursos de graduação em Medicina Veterinária e em Zootecnia. 20 

COMUNICADOS DA COORDENAÇÃO: A professora Adriana Garcia informou que a 21 

comissão instituída pela portaria n° 067, de 31 de março de 2020 da Pró-reitoria de Graduação 22 

deverá finalizar seus trabalhos até o final deste mês de abril de 2021. Posteriormente, o Colegiado 23 

tratará sobre a atualização do Projeto Pedagógico do Curso de Medicina Veterinária.  ASSUNTOS 24 

GERAIS: Não houve. Às 17h10min a presidente encerrou a reunião e, para constar, eu, Isaac Filipe 25 

Moreira Konig, lavrei a presente ata, que será lida, aprovada e assinada por mim, pela presidente e 26 

pelos demais membros. Lavras, 15 de abril de 2021. 27 


