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ATA DA SEXTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO CURSO DE 1 

GRADUAÇÃO EM MEDICINA VETERINÁRIA, REALIZADA NO DIA 19/08/2021 2 

 3 

Às oito horas do dia dezenove de agosto 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 iniciou a reunião. 1-APROVAÇÃO 10 

DE ATAS: lida e aprovada a ata da quinta reunião ordinária de 2021. 2 – APROVEITAMENTO 11 

DE COMPONENTES CURRICULARES: A professora Adriana Garcia informou sobre o 12 

recebimento de diversas solicitações de aproveitamento de componentes curriculares nos últimos 13 

meses. Diante da análise das solicitações, verificou-se o não cumprimento do artigo 144 da 14 

resolução 473 de 12 de Dezembro de 2018 do Conselho de Ensino Pesquisa e Extensão (CEPE). O 15 

referido artigo dispõe sobre a necessidade de permissão prévia do colegiado de curso para cursar 16 

componentes curriculares em instituições de ensino externas à UFLA. Diante disso, este colegiado 17 

publicará orientação aos estudantes para dar ampla divulgação, disciplinar e esclarecer o capítulo II 18 

da resolução 473 do CEPE. Além disso, a professora Adriana Garcia irá consultar a Faculdade de 19 

Medicina Veterinária e Zootecnia (FMVZ) para verificar a possibilidade de inclusão dos principais 20 

pontos a serem seguidos nas solicitações de aproveitamento de componentes curriculares no 21 

regimento interno da FMVZ. Por fim, deliberou-se que a partir do segundo semestre letivo de 2021 22 

as solicitações de aproveitamento de componentes curriculares obedecerão estritamente o disposto 23 

na resolução 473 do CEPE. Nesse sentido, os estudantes deverão encaminhar solicitação ao 24 

Colegiado para cursarem disciplinas em outras instituições de ensino acompanhada de justificativa 25 

explicitando os motivos pelos quais a disciplina não será cursada na UFLA bem como a ementa da 26 

disciplina na instituição externa. COMUNICADOS DA COORDENAÇÃO: A professora Adriana 27 

Garcia informou que a realização da recepção dos calouros ocorreu dentro do previsto. Em relação à 28 

proposta de mentoria, houve a proposta de criação da mentoria como uma disciplina eletiva. Para 29 

este semestre, houve a criação do Núcleo de Integração Acadêmica, sob a responsabilidade dos 30 

professores Marcos Ferrante e Priscilla Barrios Chalfun, para auxiliar os estudantes. ASSUNTOS 31 

GERAIS: A professora Adriana Garcia divulgou uma proposta de retomada das atividades letivas 32 

presenciais enviada pela Pró-Reitoria de Graduação. Além disso, um plano de contingenciamento 33 

deverá ser feito para as atividades letivas práticas a serem ofertadas pelo Departamento de Medicina 34 

Veterinária. Por fim, o professor José Rafael informou de sua participação em um workshop 35 

promovido pelo Programa de Mobilidade Acadêmica Regional em Cursos Acreditados (MARCA). 36 

Na próxima semana, o professor José Rafael irá fazer uma apresentação dos métodos de ensino 37 

empregados na disciplina de Embriologia Geral. Às 09h30min a presidente encerrou a reunião e, 38 

para constar, eu, Isaac Filipe Moreira Konig, lavrei a presente ata, que será lida, aprovada e 39 

assinada por mim, pela presidente e pelos demais membros. Lavras, 19 de agosto de 2021. 40 


