
CHAMADA DE SELEÇÃO PARA CURSAR O COMPONENTE CURRICULAR  

DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE NO ÂMBITO DO PROGRAMA MARCA - 

MEDICINA VETERINÁRIA 

 

A Diretoria de Relações Internacionais (DRI) torna pública a chamada de seleção para 

discentes regularmente matriculados no curso presencial de graduação em Medicina 

Veterinária da Universidade Federal de Lavras (UFLA) cursarem o componente curricular   

LAE0920 - Desarrollo Rural Sustentable, que será ministrado de forma conjunta por 

docentes das instituições parceiras no âmbito do Programa MARCA - Medicina 

Veterinária (Programa de Mobilidade Acadêmica Regional para Cursos de Graduação 

Acreditados pelo Sistema de Acreditação Regional do MERCOSUL). 

1. O COMPONENTE CURRICULAR 

O componente curricular LAE0920 - Desarrollo Rural Sustentable (2 créditos, Anexo I- 

Programa da Disciplina) será ministrado na modalidade online  por docentes das 

instituições participantes da rede do Projeto “Movilidad académica de grado como aporte a 

la mejora de la formación de los estudiantes y docentes de veterinaria” do Programa 

MARCA - Medicina Veterinária.  

 

As aulas acontecerão de 6 de setembro à 28 de outubro de 2021, ministradas em 

português e espanhol de acordo com a origem de cada docente, com encontros síncronos 

(carga horária de 14 horas) pela plataforma zoom e trabalhos assíncronos (carga horária de 

22 horas) pela plataforma moodle-FVet. Os encontros síncronos acontecerão nos dias 

06/09, 09/09, 4/10, 7/10, 18/10, 21/10 e 28/10 com início às 18:00h, horário do Brasil. 

 

Os estudantes do curso de Medicina Veterinária da UFLA que forem selecionados serão 

matriculados no componente curricular no SIG, constando portanto no histórico escolar 

oficial. Os discentes terão a oportunidade de ter contato com docentes e discentes de 

instituições da Argentina, Colômbia, Uruguai, Bolívia e outras Brasileiras.  

 

Universidades participantes: 

 

Universidad Nacional del Litoral (UNL) - Argentina 

Universidad Nacional de La Pampa (UNLPam) - Argentina 

Universidade de Brasília (UnB) - Brasil 

Universidade Federal de Goiás (UFG) - Brasil 

Universidade Federal de Lavras (UFLA) - Brasil 

Universidad Autónoma “Gabriel René Moreno” (UAGRM) - Bolivia 

Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales (UDCA) - Colombia 

Universidad de la República (UDELAR) - Uruguay 

 

 

 

 

 

 



Docentes participantes:  

 

País Docentes Universidad 

Argentina Ignacio Kotani Universidad Nacional de la Pampa de Argentina 

 Daniel Malano Universidad Nacional del Litoral 

 Gustavo Menendez Universidad Nacional del Litoral 

Bolívia José Nelson Joaquín Universidad Autónoma Gabriel René Moreno 

Brasil Solange da Costa Nogueira Universidade de Brasília 

 Manoel Pereira de Andrade Universidade de Brasília 

 Thiago Rodrigo de Paula Assis Universidade Federal de Lavras 

 José Henrique Stringhini Universidade Federal de Goiás 

 Raquel Oliveira Universidade Federal de Goiás 

Colômbia Jairo González Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales  

Uruguai Solana Gonzalez Universidad de la República  

 

2. OBJETIVO 

Promover a seleção de discentes regularmente matriculados no curso de graduação em 

Medicina Veterinária da UFLA para cursarem o componente curricular LAE0920 - 

Desarrollo Rural Sustentable ofertado de maneira conjunta pela UFLA e pelas instituições 

parceiras no âmbito do Programa MARCA - Medicina Veterinária.  

3. REQUISITOS PARA PARTICIPAÇÃO 

I. Estar regularmente matriculado no curso de graduação em Medicina Veterinária da 

UFLA; 

II. Ter concluído no mínimo o 5º período do curso. 

III. Ter coeficiente de rendimento acadêmico (CRA) igual ou superior a 60. 

IV. Dispor de computador com internet, câmera e microfone para participação nas 

aulas. 

 

4. VAGAS 

Serão ofertadas 12 vagas no componente curricular.  

5. INSCRIÇÃO 

 

Os interessados devem realizar a inscrição por meio do formulário online 

(https://forms.gle/kBfTKgef2XitSXTm7) no período de 11 a 22 de agosto de 2021 e anexar 

os seguintes documentos: 

 

ATENÇÃO: Utilizar o e-mail institucional. 

 



I. Tabela de Coeficientes de Rendimentos, emitido pelo SIG; 

II. Histórico com falta emitido pelo SIG (https://sig.ufla.br/modulos/login/index.php); 

 

6. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO E CLASSIFICAÇÃO 

 

A seleção será realizada em duas etapas: 

 

a) Primeira etapa (Eliminatória): verificação do atendimento aos requisitos para participação 

nesta chamada e conferência da documentação anexada no ato da inscrição. O candidato 

que não atender a um dos requisitos ou não enviar a documentação correta será 

desclassificado. 

 

b) Segunda etapa (Classificatória): 

 

Os candidatos serão classificados pelo CRA - Geral em ordem decrescente.  

 

Se dois ou mais candidatos obtiverem a mesma pontuação, terá prioridade o candidato que 

se encontrar em período mais avançado do curso. Permanecendo o empate será utilizada a 

ordem de inscrição. 

 

O candidato poderá interpor recurso no prazo constante no cronograma desta chamada. 

 

 

7. CRONOGRAMA 

 

Evento Prazo 

Divulgação da chamada 
11/08/2021 

Inscrição  
(https://forms.gle/kBfTKgef2XitSXTm7) 

11/08/2021 a 
22/08/2021 

Divulgação do resultado parcial (www.dri.ufla.br) 

23/08/2021 

Recurso 

(enviar para dri@ufla.br) 
24/08/2021 até 

12:00h 

Divulgação do resultado final 

(www.dri.ufla.br) 
24/08/2021 

https://sig.ufla.br/modulos/login/index.php


Solicitação de Matrícula dos estudantes no SIG pela DRI 
24/08/2021 

Início do componente curricular 
06/09/2021 

 

8. DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Será eliminado, a qualquer tempo, o candidato que utilizar meios fraudulentos na inscrição, 

podendo, inclusive, estar sujeito a outras sanções e penalidades previstas em lei. 

 

Os casos omissos serão resolvidos pela DRI em conjunto com a Coordenação do Curso de 

Medicina Veterinária, também responsável pela Coordenação Acadêmica do Programa 

MARCA na UFLA. 

 

 

Lavras, 11 de agosto de 2021. 

 

Prof. Antonio Chalfun Júnior 

Diretoria de Relações Internacionais 


