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MEDICINA VETERINÁRIA - 2019. 

 
Aos vinte seis dias do mês de agosto de dois mil e dezenove, às nove horas e 1 

dez minutos, no Auditório da Faculdade de Agronomia e Medicina Veterinária, 2 

reuniram-se: Nara Oliveira Silva Souza presidente do Colegiado, os seguintes 3 

professores: Delvio Sandri, Michelle Souza Vilela, Márcio de Carvalho Pires, 4 

Tairone Paiva Leão e a professora convidada Alessandra Monteiro de Paula. 5 

Conforme pauta encaminhada, foram discutidos os seguintes tópicos: 1) 6 

Informes: a) em reunião do DPG foi apresentado o Edital 08/2019 de auxílio a 7 

desenvolvimento de teses e dissertações – o PPG em Agronomia indicou quatro 8 

estudantes para concorrem ao auxílio; b) o PPG em Agronomia será 9 

contemplado com uma vaga de professor visitante com experiência no exterior 10 

em edital a ser publicado em breve; c) em palestra com presidente da CAPES 11 

ficou demonstrado que a avaliação da CAPES irá valorizar o foco na 12 

internacionalização e a cooperação dos programas de pós-graduação com 13 

empresas; d) o prazo para utilização dos recursos do PROAP vai até 30 de 14 

setembro, os professores precisam utilizar o recurso com rapidez. 2) Leitura e 15 

aprovação da ata da reunião anterior sem correções. 3) Professora Alessandra 16 

Monteiro de Paula iniciou a apresentação da minuta de edital de seleção 17 

elaborada no âmbito da Comissão Permanente de Seleção. Foram apresentadas 18 

sugestões de mudanças no número de vagas, nos critérios de avaliação do 19 

currículo e do histórico, no cálculo das notas finais e no cronograma das etapas 20 

da seleção. Após ampla discussão, o Colegiado sugeriu alterações ao texto. 21 

Essas alterações serão avaliadas em uma próxima reunião para então ser 22 

aprovado o edital. 4) Demais processos da pauta foram retirados por falta de 23 

tempo e serão avaliados na próxima reunião. A reunião foi encerrada às doze 24 

horas e quarenta minutos, sendo esta lavrada por mim, Guilherme Antonio 25 

Soares Queiroz, Assistente em Administração do Programa de Pós-Graduação 26 

em Agronomia da Faculdade de Agronomia e Medicina Veterinária. 27 
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