
PLANO DE AÇÃO DA COORDENAÇÃO DO CURSO DE MEDICINA VETERINÁRIA

ANO 2022

Coordenador: Prof. Dr. Edivaldo Aparecido Nunes Martins

Vice-coordenadora: Profa. Dra. Geórgia Modé Magalhães

Meta Objetivo Estratégia Cronograma (previsão)
Realizar atendimento aos

discentes
Conhecer as necessidades
ou demandas individuais

dos discentes

Resolver as demandas quando for de competência da
coordenação;

Encaminhar a demanda para os setores responsáveis
para resolução de demandas específicas.

Durante todo o semestre..

Construir o Plano de Ensino
Individual (PEI) para alunos
com necessidades especiais

Conhecer as necessidades
ou demandas individuais

dos discentes

Elaborar o PEI juntamente com os professores das
disciplinas cursadas pelo aluno neste semestre.
Acompanhar o desenvolvimento do aluno e dar

suporte ao NAPNE.

Apresentação na primeira
quinzena de cada semestre, com
possibilidade de readequação no

decorrer do semestre.
Realizar reuniões com

representantes de turma
Conhecer as necessidades

de cada turma
Realizar reuniões com representantes de  cada turma Uma reunião semestral agendada

pela coordenação do curso e
quando necessário por demanda

dos representantes.
Realizar avaliação do curso

pelos discentes
Conhecer as necessidades

do curso de Medicina
Veterinária

Realizar avaliação através de questionário on-line
proposto pela CPA.

Uma avaliação no final de cada
semestre.

Instituir o Projeto de
Complementação de ensino

da Medicina Veterinária

Possibilitar aos discentes a
complementação de
assuntos de interesse
comum que não estão

contemplados na matriz
curricular.

Reunir os alunos do primeiro período para entender
as necessidades atuais (PPC 2019); Reunir o

colegiado para aprovação.

No início do semestre.

Realizar ações com alunos
concluintes (4ª Turma)

Acompanhar as demandas
do Enade

Verificar junto ao INEP/MEC as ações contínuas
referente à prova do Enade de 2022.

Durante todo o semestre.

Realizar reuniões com NDE
do curso de Medicina

Veterinária

Debater e implementar as
ações necessárias para
estruturação do curso

Realizar duas reuniões ordinárias e quando
necessário reuniões extraordinárias.

A qualquer momento



Realizar reuniões com o
Colegiado do curso de
Medicina Veterinária

Organizar eleição do
Colegiado. Debater e
implementar ações

necessárias para o ensino
da Medicina Veterinária,

Realizar duas reuniões ordinárias e quando
necessário reuniões extraordinárias.

A qualquer momento

Realizar reuniões com o
corpo docente

Debater, elaborar,
implementar e informar
sobre ações necessárias

para o curso de Medicina
Veterinária

Realizar reunião de planejamento. Início e final do semestre ou de
acordo com a necessidade

Apoiar as ações do Centro
Acadêmico do curso de
Medicina Veterinária

Estimular e fortalecer as
ações com iniciativas dos

alunos.

Auxiliar na realização dos eventos. Durante todo o semestre

Apoiar as ações da Empresa
Junior da Medicina

Veterinária

Possibilitar aos alunos o
desenvolvimento de

habilidades e competências
para o gerenciamento de

uma empresa.

Reunir representantes de empresas juniores do
IFSULDEMINAS e de outras instituições de ensino

superior para troca de informações;
Estimular docentes e discentes à participação.

Durante todo o semestre

Apoiar as ações do
Programa de

Aprimoramento Profissional
(PAP)

Assessorar os
coordenadores do PAP para

condução do programa.

Reunir periodicamente com a Direção Geral,  com os
coordenadores do PAP e professores para solução de

demandas.

Durante todo o semestre

Formar e fortalecer grupos
de estudos, de pesquisa e

extensão

Incentivar a formação,
fortalecimento e a

interdisciplinaridade de
grupos de estudos, de

pesquisa e extensão para o
desenvolvimento das

diferentes áreas de atuação
do Médico Veterinário.

Identificar as áreas que ainda não possuem grupos de
estudo/pesquisa/extensão e incentivar docentes e
discentes para a criação de grupos nessas áreas;

Incentivar a discussão entre os grupos de forma a
desenvolver a interdisciplinaridade; Incentivar a

criação de eventos com a participação de todos os
grupos.

Durante todo o semestre

Apoiar as ações de
empreendedorismo e

inovação

Incentivar a participação
dos docentes e discentes na

construção de novos
processos que possibilitem
a melhoria da profissão e

da sociedade.

Divulgar e estimular a participação de docentes e
discentes em eventos e editais sobre a temática.

Durante todo o semestre



Realizar contatos para
estágios obrigatórios

Possibilitar aos alunos
concluintes a oportunidade

de realização do Estágio
Curricular Obrigatório em
conceituadas instituições /

empresas

Identificar instituições / empresas para estreitar
relações que viabilizem a realização do Estágio

Curricular Obrigatório.

Durante todo o semestre

Assessorar a elaboração de
processos para licitação de

materiais de consumo e
permanente (Campus e

Fadema)

Agilizar a aquisição de
materiais de consumo e

permanente para os
laboratórios didáticos e

para o Hospital Veterinário

Solicitar aos docentes e técnicos administrativos a
descrição detalhada dos materiais e equipamentos
necessários para cada laboratório e para o Hospital

Veterinário.

Durante todo o semestre

Desenvolver ações do curso
de Medicina Veterinária em
consonância com o CEUA e

CEP Institucional

Apoiar as ações do CEUA
e CEP institucional

Reforçar os informes enviados pelo CEUA e CEP;
Acompanhar a tramitação dos projetos; Intervir

quando necessário sob orientação do CEUA  e CEP.

Durante todo o semestre

Apoiar o Fórum de Gestores
dos Hospitais Veterinários

dos Institutos Federais
(FORGHVIF)

Aprimorar a gestão de
Hospitais Veterinários dos

IFS.

Auxiliar na construção do projeto para solicitação de
recursos em parceria com outros IFs que possuem

Hospitais Veterinários; Participar de reuniões e
debates sobre gestão, fontes de fomento, etc… para

aplicação nos Hospitais Veterinários.

Durante todo o semestre

Elaborar a distribuição de
disciplinas para o primeiro e
segundo semestres de 2022

Organizar a distribuição
das aulas por docente e

disciplinas que acontecerão
no primeiro e segundo

semestres de 2022

Reunir com os professores das diferentes disciplinas
e organizar a distribuição das aulas.

Nos meses de fevereiro e  junho

Plano de ação da Coordenação do curso de Medicina Veterinária aprovado pelo Colegiado do curso de Medicina Veterinária e registrado em ata nº
01/2022 COL/MV/IFSULDEMINAS/MUZ, de 22 de fevereiro de 2022.

Prof. Dr. Edivaldo Aparecido Nunes Martins

Coordenador do curso de Medicina Veterinária
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