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                          6 

Reunião Ordinária do Colegiado do Curso de Graduação em Medicina 7 

Veterinária da Universidade Federal Fluminense. 8 

 9 

Às dez horas do dia vinte e quatro de março de 2014, no Salão Nobre Américo de Souza Braga da Faculdade de Veterinária 10 

da UFF, instalou-se mais uma Reunião Ordinária do MGV, sob a Presidência da Senhora Professora Leila Gatti Sobreiro, 11 

estando Presentes os professores: José Mário D’Almeida, Adriana da Cunha Faria Melibeu, Maria Cristina Nobre e Castro, 12 

Márcia Carolina Salomão Santos, Maria de Lourdes Gonçalves Ferreira, José Antônio Silva Ribas, Beatriz Brener de 13 

Figueiredo, Viviane Alexandre Nunes, Luiza Carneiro Mareti Valente, Raul Ribeiro de Carvalho, Dalton Garcia de Mattos Junior, 14 

Carla Aparecida Florentino Rodrigues e os alunos Danilo Machado P. da Silva e Isabel Turl. E a ausência dos professores: Luiz 15 

Roberto Leão Ferreira, Ludmila da S. Viana Jacobson, Verônica Figueiredo do Amaral, Maria Helena C. de Aquino, Francisco 16 

Carlos de Lima, Mário Antônio Pinto Romão e os alunos Diana do Nascimento e Carla Ferreira Spata. 1 – Dando início à 17 

reunião a Srª. Presidente submeteu a ata anterior à aprovação da plenária que estando de acordo a aprovou por unanimidade. 18 

2 – em seguida, a Senhora Presidente informou que alunos representantes de chapas candidatas ao diretório acadêmico 19 

solicitaram consulta a atas de reuniões anteriores. A presidente propôs a divulgação das atas. A professora Luiza comentou 20 

sobre a existência de um sistema de atas da universidade. Foi votada e aprovada por unanimidade a divulgação das atas no 21 

site da coordenação, assim que forem aprovadas em reunião deste colegiado. 3 – A Senhora Professora Leila falou sobre a 22 

avaliação de pré e co-requisitos feita pelo Núcleo Docente Estruturante, o documento com os ajustes ficará disponível para 23 

consulta na coordenação de curso pelo período de 10 dias corridos. 4 – A Srª. Presidente também informou que será criado, a 24 

pedido da direção da unidade, uma comissão de avaliação local. A comissão será formada por docentes, discentes e 25 

servidores administrativos. 5 - Em seguida a Presidente comentou que estará viajando para a reunião da Associação de 26 

Faculdades e Escolas de Medicina Veterinária do Mercosul e foi questionada sobre o que tem ocorrido após a acreditação do 27 

curso. A presidente relatou que o único benefício até o momento foi a participação dos alunos do curso no programa de 28 

mobilidade MARCA, que deu a oportunidade para os alunos realizarem experiências acadêmicas na Argentina. A presidente 29 

também comentou que não se dispõe a aceitar processos de revalidação de diploma do MERCOSUL e gostaria que o MEC 30 

promovesse uma visita dos coordenadores a todas as universidades do grupo, para que sejam avaliadas. 6 – Foi levantado o 31 

tema sobre a possibilidade de discentes realizarem estágio supervisionado estando com disciplinas pendentes. O aluno Danilo 32 

Machado comentou dizendo que a retenção no curso é recorrente e que o tema deveria ser discutido. O professor Raul opinou 33 

dizendo que a aprovação do procedimento não resolveria os problemas de retenção e citou o exemplo de alunos do 9º período 34 

que estão adiando o prazo de formatura dividindo o período. O professor lembrou-se de um caso em que um aluno foi jubilado 35 

no penúltimo período por falta, sendo reprovado em uma determinada disciplina por quatro vezes. A professora Márcia propôs 36 

que o procedimento seja analisado caso a caso, com o estabelecimento de critérios. A professora Luiza comentou que esta 37 

possibilidade daria ao aluno uma brecha legítima para deixar de fazer uma determinada disciplina no período correto para fazê-38 

la juntamente com o estágio supervisionado. Ficou combinado, entre os presentes, de o assunto ser levado a Comissão de 39 

Estágio Supervisionado. 7 – A Srª. Presidente informou que foi aprovada a criação da disciplina Vigilância Sanitária em 40 

Estabelecimentos Veterinários mas que será necessária a adequação do formulário. 8 – A Presidente Leila comentou que a 41 

pendência de vagas na disciplina Imunologia foi resolvida. O departamento abriu turmas práticas e as quatro vagas para 42 

excedentes foram criadas. 10 – Assuntos Gerais: O aluno Danilo comentou sobre a expulsão de alunos de sala de aula por 43 

estarem de bermuda. A Presidente Leila relata que os responsáveis pela disciplina sempre exigiram esta norma de conduta 44 



aos alunos, pois podem alterar o tipo de aula de teórica para prática a qualquer momento e isto é combinado no primeiro dia 45 

de aula. A professora Carla comenta que no seu departamento é feito uma recomendação para que alunas utilizem roupas 46 

formais com bom-senso. A professora Márcia comenta que na USP há disponibilidade de armários para os alunos. O professor 47 

Dalton comenta que professores devem orientar de forma educativa e não coercitiva. A professora Maria Cristina comenta que 48 

as regras existem para serem respeitadas. Foi votado e aprovado por unanimidade que os professores podem fazer exigências 49 

caso o tema em discussão já estiver combinado entre professor e alunos. E nada mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião 50 

agradecendo a presença de todos, e eu, Luiz Wagner Moreira Silva, lavrei a presente ata, que segue assinada por mim e pela 51 

Senhora Coordenadora do Curso. 52 
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