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APRESENTAÇÃO
Os grupos de estudos da Newton Paiva têm como objetivo orientar, viabilizar
e realizar pesquisas e discussões de temas variados, assim como promover à
expansão das atividades relacionando os membros do corpo docente, discente e
parceiros externos.

GRUPOS DE ESTUDOS NEWTON PAIVA:
1. GEPA – GRUPO DE ESTUDOS EM PEQUENOS ANIMAIS
2. GESA – GRUPO DE ESTUDOS DE SUÍNOS E AVES
3. GEPOA – GRUPO DE ESTUDOS EM PRODUTOS
DE ORIGEM ANIMAL
4. GEAS – GRUPO DE ESTUDOS EM ANIMAIS SILVESTRES
5. GEE – GRUPO DE ESTUDOS EM EQUINOS
6. GEBOV – GRUPO DE ESTUDOS EM BOVINOS
7. NECROVET – GRUPO ESTUDOS EM PATOLOGIA VETERINÁRIA
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1. INTRODUÇÃO
A função dos grupos de estudos da Newton Paiva é estimular os alunos a se
manterem sempre atualizados diante das diversas áreas da medicina veterinária. Os
alunos são incentivados a estudar diferentes temas, pesquisar em artigos científicos
atuais e aplicar na prática o conhecimento aprendido durante o curso.
Os grupos promovem reuniões diversificadas abordando a discussão de artigos
científicos e de temas sugeridos anteriormente, além de palestras ministradas por convidados.
Os alunos desenvolvem informativos técnicos sobre os conteúdos mais importantes
da área e são estimulados a produzir artigos científicos para futuras publicações. Além
disso, a organização de visitas técnicas e participação em eventos incentiva ainda mais
a presença dos estudantes do curso e os aproximam da realidade e da rotina de um
médico veterinário.

2. DEFINIÇÃO
O grupo de estudos é definido pela reunião de alunos e professores orientadores
com o intuito de promover o aprendizado e aprofundar no conhecimento de diversos temas
aproximando o aluno da realidade prática de um médico veterinário.

3. COMPOSIÇÃO DO GRUPO DE ESTUDOS
Os grupos de estudo devem ser compostos por no mínimo um docente coordendor
e estudantes de graduação que tenham por desejo o aprimoramento e aperfeiçoamento
de suas carreiras acadêmicas sendo que, um discente poderá participar de mais de um
grupo de estudos.
As propostas de criação de grupos de estudos devem ser previamente
encaminhados à coordenação de curso por iniciativa dos grupos interessados para
posterior aprovação pela reitoria da instituição. Nessa proposta deverá constar o nome
do professor coordenador e a relação dos alunos interessados.
Na estrutura do grupo de estudos estarão:
•

professor coordenador que deve possuir titulação mínima de especialista
ou mestre;

•

alunos selecionados por meio de edital para coordenação do grupo de estudos;

•

acadêmicos da graduação de medinca veterinária da Newton ou de outras
instituições.
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4. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS
Os grupos de estudo do curso de Medicina Veterinária do Centro Universitário
Newton Paiva devem realizar suas atividades de modo a apresentar como produtos finais
a apresentação de palestras ministradas pelos alunos, produção de artigo científico,
informativos técnicos para outros acadêmicos e para a comunidade, visitas técnicas e
interação com convidados externos.
As atividades dos grupos devem ser desenvolvidas a partir de temas e problemas
relevantes do ponto de vista científico, socioeconômico e cultural. As reuniões serão
agendadas quinzenalmente e as assinaturas dos presentes serão coletadas para registro
de frequência.

5. COMPETE AO PROFESSOR COORDENADOR
•

Orientar e supervisionar as atividades dos integrantes visando o cumprimento
dos objetivos;

•

Propor reuniões periódicas para tratar da temática do grupo;

•

Mediar as discussões do grupo de estudos segundo a livre escolha da
dinâmica pedagógica;

•

Orientar a produção de palestras, visitas técnicas, ações externas para a
comunidade, artigos e informativos.

6. COMPETE AOS ALUNOS COORDENADORES
•

Participar com pontualidade e assiduidade das atividades previstas,
contribuindo para atingir os objetivos;

•

Organizar as atividades dos grupos de estudos;

•

Participar dos eventos promovidos pelo grupo;

•

Exercer quaisquer funções para as quais for eleito, nomeado ou designado.
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7. CERTIFICADOS DE PARTICIPAÇÃO
Para os discentes as atividades desenvolvidas serão contabilizadas como atividades
complementares da graduação, sendo 10 horas por semestre, perfazendo um total de
no máximo 30 horas de acordo com o manual de atividades complementares do curso.
Para receber o certificado, o aluno precisa ter participado de pelo menos 75% das
reuniões do ano, de acordo com definição realizada pelos professores orientadores em
cosonância com a coordenação de curso.
Será fornecido certificado de participação nas atividades para os alunos que
participam do grupo como ouvintes.

8. DESLIGAMENTO DOS ALUNOS COORDENADORES
O aluno coordenador do grupo pode solicitar o seu desligamento ao professor
coordenador a qualquer momento.
O desligamento dos alunos coordenadores dos grupos de estudos será realizado
pelo professor orientador após duas faltas consecutivas ou três faltas em um ano, sem
prévia justificativa.
Outros casos de relevância serão apreciados pelo professor coordenador do grupo,
podendo gerar o desligamento de algum membro.
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