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em Medicina Veterinária da Universidade Federal Fluminense. 7 

 8 
Às dez horas do dia vinte de agosto de 2014, no Salão Nobre Américo de Souza Braga da Faculdade de Veterinária da UFF, 9 

instalou-se mais uma Reunião Ordinária do MGV, sob a Presidência da Senhora Professora Leila Gatti Sobreiro, estando 10 

Presentes os professores: Luiz Roberto Leão Ferreira, Verônica Figueiredo do Amaral, Maria Cristina Nobre e Castro, Ismar 11 

Araújo de Moraes, Beatriz Brener de Figueiredo, Viviane Alexandre Nunes Dejani, Luiza Carneiro Mareti Valente, Marília 12 

Botelho de Oliveira Chaudon, Danilo Chagas e os alunos Vivian Gomes F. de Almeida, Bruna Alvim Selem, Shihane Mohamad 13 

C. Mendes e João Gabriel Menezes Daflon. E a ausência dos professores: José Mário D’Almeida, Núbia Karla de Oliveira 14 

Almeida, Ana Lúcia Tavares Gomes, Márcia Carolina Salomão Santos, Maria de Lourdes Gonçalves Ferreira, Virginia Léo de 15 

Almeida Pereira, Claudia Emília Teixeira, Raul Ribeiro de Carvalho, Dalton Garcia de Mattos Junior e Francisco Carlos de Lima 16 

. 1) Aprovação da ata: Dando início à reunião a Srª. Presidente submeteu a ata anterior à aprovação da plenária que estando 17 

de acordo a aprovou por unanimidade. 2) Processo de rematrícula - Sheila Lima e Silva: O deferimento de rematrícula de 18 

Sheila Lima e Silva foi votado, e com 3 votos a favor e 7 contra não foi aprovado. 3) Processo de rematrícula – Natália 19 

Ferreira da Silva: O deferimento de rematrícula de Natália Ferreira da Silva foi votado, e com 1 voto a favor e 11 contra não foi 20 

aprovado. 4) Processo de revalidação de diploma - Tania Ayllon Santiago: Em seguida foi apresentado o processo de 21 

revalidação de Tania Ayllon Santiago. Os professores Róberson Sakabe, Viviane Alexandre Nunes e Maria de Lourdes 22 

Gonçalves Ferreira foram selecionados como responsáveis para emissão de um parecer sobre o processo. 5) Criação de 23 

disciplina optativa (MZO) – Genética Molecular Aplicada: A disciplina Genética Molecular Aplicada foi apresentada e foi 24 

decidido pelo trâmite regular, que significa consulta pública na coordenação de curso por 15 dias, análise pela comissão 25 

permanente e retorno para decisão pelo colegiado. 6) Inclusão de disciplina optativa (MND) – Análise Sensorial de 26 

Alimentos II: A Senhora Professora Leila apresentou a proposta de inserir como disciplina optativa, no curso de graduação 27 

em Medicina Veterinária, a disciplina Análise Sensorial de Alimentos II da Faculdade de Nutrição. A coordenadora irá solicita r 28 

ao departamento responsável o formulário 13 da disciplina, para que seja apreciado pelo colegiado de curso. 7) Vinculação 29 

das disciplinas Introdução à Medicina Veterinária e Deontologia e Legislação Med. Veterinária ao MGV – Documentos 30 

dos Departamentos: A presidente informa que está no aguardo dos documentos dos departamentos para oficializar a 31 

alteração de vinculação. A aluna Shihane questiona se as disciplina sofrerão mudanças na ementa ou no corpo docente. A 32 

coordenadora comenta que a proposta é que o colegiado de curso determine os professores responsáveis pelas disciplinas. 8) 33 

Ofício CRMV – Formaturas:  A presidente fez a leitura do ofício do CRMV, recebido via direção, que trata sobre colação de 34 

grau e informou que está ocorrendo imposição de grau e juramento em formaturas informais. O professor Ismar Araújo de 35 

Moraes comentou que, no entendimento do CRMV-RJ, a imposição de grau e o juramento que compõem o ritual de uma 36 

colação de grau devem ser preservados como símbolos da classe e alertou aos professores que suas participações em 37 

formaturas informais, se denunciadas ao CRMV, será entendida como um desvio da ética previsto no código de ética. 9) Ofício 38 

TRE-RJ – Atividade Complementar: Em seguida a coordenadora Leila fez a leitura de ofício do TRE que sugestiona a 39 

inclusão de 80 horas de atividade complementar aos alunos que trabalharem nas eleições. Por unanimidade, a sugestão não 40 

foi aceita pelo colegiado de curso. 10) Criação de disciplinas optativas: Foram aprovados, por unanimidade, os pareceres da 41 

Comissão de Disciplinas Optativas que aprovam a criação das disciplinas Toxicologia Veterinária Aplicada e Produção de 42 



Peixes Ornamentais. Assuntos Gerais: O professor Luiz Leão informou que o Instituto de Biologia está com atividades 43 

suspensas por problemas estruturais. A aluna Vivian Gomes informou que estão abertas as inscrições para a SEMAMBRA, 44 

que ocorrerá de 13 a 19 de outubro. A aluna Vivian Gomes relatou sobre viagem relacionada à disciplina ministrada pela 45 

professora Alejandra, informando que no mesmo dia da viagem outra disciplina terá aplicação de prova. A presidente 46 

comentou dizendo que a viagem é prioridade, a não ser que o responsável pela disciplina não tenha avisado aos outros 47 

professores que ministram aulas no mesmo dia que sua disciplina. O professor Ismar divulgou a I Mostra de Pesquisa e 48 

Extensão em Medicina Veterinária e solicitou a divulgação por e-mail para todos os professores da Faculdade. O professor 49 

também solicitou à coordenadora que leve para o fórum de coordenadores o questionamento sobre o que fazer em caso de 50 

extravio de provas, já que não existe previsão no regulamento da UFF. A professora Marília levantou o tema sobre quebra de 51 

pré-requisitos, pois alguns alunos estão solicitando quebras ao departamento. A coordenadora explicou que somente os pré-52 

requisitos que foram incluídos no semestre, 2014/2, serão quebrados. E nada mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião 53 

agradecendo a presença de todos, e eu, Luiz Wagner Moreira Silva, lavrei a presente ata, que segue assinada por mim e pela 54 

Senhora Coordenadora do Curso. 55 

 56 
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