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ATA DA TERCEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO CURSO DE 1 

GRADUAÇÃO EM MEDICINA VETERINÁRIA, REALIZADA NO DIA 07/04/2021 2 

 3 

Às nove horas do dia sete de abril de dois mil e vinte e um reuniu-se de forma remota o Colegiado 4 

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

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

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

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

Isaac Filipe Moreira Konig e da representante discente Rhaiza Oliveira Amaral. ABERTURA: a 9 

presidente agradeceu a presença de todos, deu boas-vindas aos novos membros e, em seguida, 10 

iniciou a reunião. REFORMA CURRICULAR: A professora Adriana Garcia apresentou ao 11 

colegiado um resumo das decisões já tomadas e andamentos em relação à nova matriz curricular.  12 

Além disso, foi informado que este colegiado aguarda parecer da Diretoria de Avaliação e 13 

Desenvolvimento do Ensino (DADE – UFLA) em relação às alterações propostas por este 14 

colegiado para a nova matriz curricular. Por fim, foi informado que a comissão instituída pela 15 

portaria n° 067, de 31 de março de 2020 da Pró-reitoria de Graduação está elaborando atualizações 16 

sobre estágio no curso graduação em Medicina Veterinária a serem inseridas no Projeto Pedagógico 17 

de Curso (PPC) de graduação em Medicina Veterinária. Todavia, competirá a este colegiado reunir 18 

e avaliar as informações adicionadas pelos membros da comissão supracitada e demais atualizações 19 

para estruturar o novo PPC. COMUNICADOS DA COORDENAÇÃO: A professora Adriana 20 

Garcia informou que os objetivos e as metas referentes à Graduação em Medicina Veterinária, 21 

discutidos na última reunião deste colegiado, foram inseridos no Plano de Desenvolvimento da 22 

Unidade Acadêmica (PDU), com ajustes adicionais realizados em reunião com o coordenador do 23 

curso de graduação em Zootecnia, professor Roberto Maciel de Oliveira e visaram padronizar o 24 

formato do documento que será apresentado à Faculdade de Zootecnia e Medicina Veterinária – 25 

FZMV. Além disso, a presidente informou que a coordenadora geral do programa de Mobilidade 26 

Acadêmica Regional em Cursos Acreditados (MARCA) solicitou a indicação de um professor para 27 

colaborar na ministração de uma disciplina de Desenvolvimento Rural Sustentável. Ademais, foi 28 

solicitada a indicação de professores para participarem de um treinamento em inovações no ensino 29 

de graduação em Medicina Veterinária; foram indicados os nomes dos professores José Rafael 30 

Miranda e Ruthnéa Aparecida Lázaro Muzzi. ASSUNTOS GERAIS: A presidente informou que 31 

irá encaminhar aos membros deste colegiado as Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) referentes 32 

ao curso de graduação em Medicina Veterinária para leitura. Além disso, foi feito um convite para 33 

participação no fórum que discutirá assuntos referentes às DCNs e reforma curricular. Por fim, a 34 

professora Adriana Garcia informou ter recebido de forma individual e coletiva na figura do Centro 35 

Acadêmico de Medicina Veterinária (CAMVET) reclamações referentes ao professor Marcos 36 

Rodrigues de Mattos, um dos docentes responsáveis pela disciplina GMV177 - Inspeção de Leite e 37 

Produtos Lácteos, ministrada no nono período. Os estudantes alegam que o referido docente não 38 

ministrou o conteúdo da disciplina, prejudicando a conclusão da mesma e, por consequência, o 39 

próprio curso de graduação. A professora Adriana Garcia deu ciência do ocorrido aos membros 40 

deste colegiado e afirmou que irá encaminhar as reclamações à Chefia do Departamento de 41 

Medicina Veterinária para providências. Às 10h30min a presidente encerrou a reunião e, para 42 

constar, eu, Isaac Filipe Moreira Konig, lavrei a presente ata, que será lida, aprovada e assinada por 43 

mim, pela presidente e pelos demais membros. Lavras, 07 de abril de 2021. 44 


