
 

 
Faculdade de Guarantã do Norte - UNIFAMA 

Curso de Medicina Veterinária 

 

Faculdade de Guarantã do Norte - UNIFAMA 
Curso de Medicina Veterinária 

Execução dos processos e decisões do NDEdo curso de Bacharelado em MEDICINA 
VETERINÁRIA - UNIFAMA 

O Colegiado do curso de Medicina Veterinária atua na logística do curso, no sentido de deliberar as principais decisões relacionadas anuição 

dos trabalhospreviamente decididos pelo NDE, na solicitação dos estudantes, dentre outras atividades relacionadas ao curso. 

Com este documento tanto o colegiado quanto o NDE elucidam as suas atividades, formando assim um suporte de registro para o 

acompanhamento e a efetuação de seus processos e tomadas de decisões, possibilitando a execução de seu fluxograma e avaliações 

periódicas sobre seu desempenho ou para a implementação ou ajustes de práticas de gestão, Indicador 2.11 do Instrumentos de Avaliação do 

Curso de graduação em Medicina Veterinária. 

 

Data Evento Decisão Status 

05/05/2019 Primeira reunião do NDE com 

Diretor Presidente da UNIFAMA e 

Diretora Acadêmica. 

Formação do Núcleo Docente. 

Informativos e exigências sobre a 

construção do Plano Pedagógico 

do Curso (PPC) do curso, tendo 

como base os Indicadores do 

Instrumento de Avaliação de 

Curso de Graduação (presencial e 

a distância) 

Finalizado 

12/07/2019 Segunda reunião do NDE Continuação da elaboração do 

PPC 

Definição de estrutura curricular; 

Definição das disciplinas por 

semestre; 

Conteúdos curriculares; 

Projetos de extensão. 

 

Finalizado 

30/08/2019 Terceira reunião do NDE Continuação da elaboração do Finalizado 
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PPC 

Trabalho de conclusão de curso 

(TCC); 

Estágio supervisionado 

Atividades complementares; 

Revisão de textos concluídos; 

Discussão da DCN de 2019; 

29/09/2019 Quarta reunião do NDE Estágio curriculares 

supervisionados e convênios; 

Lei de estágio; 

Revisão do PPC; 

Finalizado 

23/04/2021 Quinta reunião do NDE Mudança de NDE; 

Leituras de ATAs passadas para 

atualização dos novos membros; 

Infraestrutura e equipamentos 

necessários para o curso; 

Regime de trabalho do NDE; 

Finalizado 

 

 

 


