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ATA DA QUARTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO CURSO DE 1 

GRADUAÇÃO EM MEDICINA VETERINÁRIA, REALIZADA NO DIA 27/05/2021 2 

 3 

Às nove horas do dia vinte e sete de maio 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, e José Rafael Miranda, do representante dos técnicos administrativos Isaac Filipe 8 

Moreira Konig e da representante discente Rhaiza Oliveira Amaral. Justificou ausência a professora 9 

Iraides Furusho Garcia. ABERTURA: a presidente agradeceu a presença de todos e iniciou a 10 

reunião. 1- APROVAÇÃO DE ATAS: lidas e aprovadas as atas da terceira reunião ordinária e 11 

primeira reunião extraordinária de 2021. 2 – CALENDÁRIO LETIVO: A professora Adriana 12 

Garcia informou que o calendário letivo do primeiro semestre de 2021 bem como a resolução que 13 

dispõe sobre as regras a serem seguidas durante a oferta de disciplinas em 2021-1 foram aprovadas 14 

pelo Conselho de Graduação (CONGRAD). Os membros do colegiado foram informados das 15 

principais mudanças ocorridas na resolução. Além disso, a professora Adriana Garcia informou que 16 

irá realizar uma reunião com os docentes do Departamento de Medicina Veterinária no início do 17 

próximo semestre letivo para dar ciência, mais uma vez, do conteúdo da resolução e solicitar o 18 

cumprimento da mesma. 3 – REFORMA CURRICULAR: Os membros do Colegiado foram 19 

informados dos principais pontos discutidos na reunião com os coordenadores dos Cursos de 20 

Medicina Veterinária do Brasil para tratar das novas Diretrizes Curriculares Nacionais para o curso. 21 

O enfoque da discussão baseou-se na inclusão do conteúdo de Bem-Estar Animal na matriz 22 

curricular do curso. A professora Adriana Garcia enfatizou que já está prevista a inclusão da 23 

disciplina de Bem-Estar Animal (GMV144), atualmente eletiva, como disciplina obrigatória da 24 

nova matriz curricular. Todavia, o conteúdo também deverá ser trabalhado, sempre que possível, de 25 

forma transversal, em outras disciplinas do curso e deverá ser incluído no Projeto Pedagógico de 26 

Curso (PPC). Além disso, foi discutida a importância do aumento da interdisciplinaridade na matriz 27 

curricular, o que deverá ser novamente discutido durante as adequações do PPC. 4 – PESOS PARA 28 

INGRESSO no CURSO DE MEDICINEA VETERINÁRIA VIA SISU: Os membros do 29 

Colegiado decidiram manter os pesos vigentes em cada uma das competências do Exame Nacional 30 

do Ensino Médio para ingresso via Sistema de Seleção Unificada no curso de Medicina Veterinária. 31 

Ficou mantido o peso de 0,3 em Ciências da natureza e suas tecnologias; 0,2 em Linguagens, 32 

códigos e suas tecnologias; 0,15 em Matemática e suas tecnologias; 0,15 em ciências humanas e 33 

suas tecnologias e 0,2 em redação.  Os membros do Colegiado discutiram a importância de 34 

avaliarem novamente o tema para seleções futuras em momento oportuno. COMUNICADOS DA 35 

COORDENAÇÃO: A professora Adriana Garcia informou que os professores indicados para o 36 

treinamento do Programa de Mobilidade Acadêmica Regional em Cursos Acreditados serão 37 

contatados para início das atividades. Os membros do colegiado foram informados de que a 38 

coordenação do curso irá propor atividades para aumentar o engajamento dos calouros com os 39 

demais estudantes e docentes do Curso, dentre as atividades estão previstas a realização de 40 

videoconferências e o “apadrinhamento” dos novos estudantes. ASSUNTOS GERAIS: Não houve. 41 

Às 11h10min a presidente encerrou a reunião e, para constar, eu, Isaac Filipe Moreira Konig, lavrei 42 

a presente ata que será lida, aprovada e assinada por mim, pela presidente e pelos demais membros. 43 

Lavras, 27 de maio de 2021. 44 


