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        Belo Horizonte, 17 de abril de 2013 

 

Aos Representantes dos Grupos de Estudos e dos projetos de extensão da EV/UFMG, 

O D.A.P.A.M.W. convoca os Grupos de Estudos e Projetos de Extensão da EV/UFMG, os 
Coordenadores dos Colegiados de graduação de Medicina Veterinária e Aquacultura, bem 
como o coordenador do centro de extensão, a participarem de uma reunião, no dia 24/04 às 
13h na sala B101, juntamente com o D.A. e a Diretoria da EV/UFMG, objetivando tratar da 
organização do III ENCONTRO DA GRADUAÇÃO.  

Assim como nas edições anteriores o evento ocorrerá em um dia de apresentações, 
promovendo um debate sobre o nosso sistema de graduação. Neste ano o tema do encontro 
será a participação dos grupos de estudos e projetos de extensão, na formação do aluno.  O 
Evento está previsto para realizar-se no mês de junho de 2013. 

Paralelamente ao encontro, o D.A. VET irá convocar os grupos de estudo e de projetos de 
extensão para promoverem e divulgarem suas respectivas áreas de atuação, assim como as 
atividades por eles realizadas. Essa divulgação servirá tanto para o crescimento e 
fortalecimento do grupo como para angariar novos participantes. A divulgação será em forma 
de stand, no pátio da escola e organizados pelos grupos com auxilio do D.A.  

I Encontro dos Grupos de Estudo da EV/UFMG: 

Aproveitando o evento, o D.A. VET convoca a todos os grupos para um debate acerca do 
funcionamento dos próprios grupos da escola. O evento será em forma de fórum e 
debateremos assuntos levantados pelos representantes do grupo. O evento irá dispor sobre: 

Formas de registro e regularização dos grupos de estudo. 

Centralização da organização do grupo – Criação de um Estatuto geral para os grupos. 

Função do grupo.  

Deveres e Direito dos grupos. 

Dificuldades encontradas. 

Participação dos grupos junto ao Diretório Acadêmico.  
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