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ATA DA PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO CURSO DE 1 

GRADUAÇÃO EM MEDICINA VETERINÁRIA, REALIZADA NO DIA 10/02/2021 2 

 3 

Às oito horas do dia dez de fevereiro 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. Suely de Fátima Costa, Coordenadora do Curso de 6 

Medicina Veterinária, com a participação das docentes Adriana Mello Garcia, Ticiana Meireles 7 

Sousa e Angélica Terezinha Barth Wouters. Justificaram ausência a professora Katia Poles, o 8 

técnico administrativo Isaac Filipe Moreira Konig e a representante discente Rhaiza Oliveira 9 

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

que tratou da inclusão dos objetivos estratégicos para o curso de graduação em Medicina 11 

Veterinária no Plano de Desenvolvimento da Unidade - PDU da Faculdade de Zootecnia e Medicina 12 

Veterinária – FZMV para o período 2021-2025. Os objetivos elencados pelos presentes membros do 13 

colegiado foram: - Intensificar as ações de recuperação dos estudantes de menor rendimento, 14 

mitigando a retenção, com assistência individual e atividades de reforço por meio de monitoria 15 

remunerada e voluntária e do Programa de Educação Tutorial; - estudos autônomos acompanhados 16 

por avaliação suplementar após o final do semestre letivo; - motivar a oferta de cursos intensivos e 17 

treinamentos com o intuito de mitigar as possíveis deficiências teórico-práticas provenientes da 18 

pandemia da Covid-19; - Reduzir a taxa de evasão estimulando a participação em Núcleos de 19 

Estudos com o intuito de permitir a vivência em atividades em serviço; estimulando os alunos desde 20 

o início do curso com disciplinas que os coloque nos ambientes de prática, como a Introdução à 21 

Medicina Veterinária, em que podem conhecer e visitar diversas áreas da profissão; bem como o 22 

apadrinhamento de calouros; e incentivo a criação de disciplinas eletivas. COMUNICADOS DA 23 

COORDENAÇÃO: A professora Suely Costa comunicou que foi publicado edital para eleição de 24 

novo Coordenador de Curso de Medicina Veterinária. Comentou também sobre a situação do 25 

processo de seleção de candidatos inscritos para transferência e obtenção de novo título, que está na 26 

fase de interposição de recurso. Caso houver algum recurso, o mesmo será avaliado por esse 27 

colegiado. Informou sobre as disciplinas do semestre letivo 2020-1 que estão com conceito XD, 28 

cujas atividades práticas presenciais estão previstas para o período de 07 de junho a 10 de julho de 29 

2021 e relatou que fará uma reunião com os respectivos docentes. ASSUNTOS GERAIS – Não 30 

houve. Às 10h00min a presidente encerrou a reunião e, para constar, eu, Angélica T Barth Wouters, 31 

lavrei a presente ata que foi lida, aprovada e assinada por mim, pela presidente e pelos demais 32 

membros. Lavras, 10 de fevereiro de 2021. 33 


