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ATA DA 2ª SESSÃO DE 2021 DO COLEGIADO DO CURSO DE MEDICINA VETERINÁRIA 

DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA

Ata  da  segunda  sessão  do  Colegiado  do  Curso  de 
Medicina Veterinária, ordinária, realizada no dia 16 de 
abril de 2021, às 14 horas, via plataforma Google Meet 
em virtude do trabalho remoto decorrente da pandemia 
de COVID-19.

Aos dezesseis dias do mês de abril de dois mil e vinte e um, às catorze horas, via plataforma Google 

Meet,  reuniu-se o Colegiado do Curso de Medicina Veterinária  da UFSC, com a presença dos 

Senhores  Conselheiros:  Malcon  Andrei  Martinez  Pereira,  na  qualidade  de  presidente,  Alvaro 

Menin,  Angela  Patricia  Medeiros  Veiga,  Erik  Amazonas  de  Almeida,  Luiz  Ernani  Henkes, 

Manoela De Leon Nobrega Reses, Rogério Luizari Guedes, Rogério Manoel Lemes de Campos, 

Rosane Maria Guimarães da Silva (suplente ouvinte), Sandra Arenhart, Sônia Purin, Vítor Braga 

Rissi, Viviane Glaser, e a acadêmica Nathalia Seeber Bonato. Ausências justificadas Adriano Tony 

Ramos,  Evelyn  Winter  da  Silva,  Daniel  Granada  da  Silva  Ferreira  e  Grasiela  de  Bastiani.  O 

presidente  cumprimentou  a  todos  e,  havendo  quórum,  deu  por  aberta  a  sessão.  Ato  contínuo 

submeteu a apreciação à ordem do dia, ficando esta da seguinte forma: Pauta 1.  Comissão para 

validação de atividades complementares. O presidente relatou que a portaria da atual comissão 

para validação de atividades  complementares  está  para se  encerrar  ao final  de abril  e que fora 

informado pela professora Carine Glienke que não pretende continuar, assim como que a professora 

Manoela Reses pretende ceder  sua representação,  caso hajam interessados.  Considerando que a 

terceira vaga é ocupada pela professora Sandra Arenhart, o presidente achou pertinente consultá-la 

sobre seu interesse em permanecer na referida comissão, antes de enviar correspondência eletrônica 

para que outros docentes se candidatem. Diante disto, a professora Sandra Arenhart  manifestou 

interesse em continuar na comissão, para que se desse continuidade à operacionalidade das ações da 

mesma. Como encaminhamento foi proposto, pelo presidente, a manutenção da professora Sandra 

Arenhart  e  o  envio  para  candidaturas  para  as  demais  vagas.  Aberta  a  discussão,  não  havendo 

manifestações, o encaminhamento foi submetido a votação, sendo  aprovado por unanimidade. 

Pauta 2. Avaliação e aprovação de alteração da carga horária da disciplina optativa “Práticas 

Integrativas e Complementares em Saúde”, conforme ata 01/2020 NDE; Pauta 3. Avaliação e 

aprovação da disciplina optativa:  “Desenvolvimento,  Saúde e Qualidade de Vida no meio 

rural”;  Pauta  4.  Avaliação  e  aprovação da disciplina optativa:  “Educação Ambiental  nas 

Ciências Agrárias”, conforme ata 01/2020 NDE. Por encaminhamento do presidente, estas pautas 

foram submetidas em bloco, por se tratar do mesmo tema, aprovação e avaliação de disciplinas de 



caráter optativo. Aberta a discussão sobre o encaminhamento e não havendo manifestações, este foi 

submetido a votação e  aprovado por unanimidade.  Prosseguindo,  o presidente relatou que as 

referidas disciplinas foram submetidas ao NDE do curso, passando por ampla discussão naquele 

órgão, que deliberou pela aprovação das mesmas, conforme a Ata 01/2021 do NDE, encaminhada à 

este Colegiado. Aberta a discussão, não havendo manifestações, a aprovação das alterações e/ou 

criações das disciplinas optativas foram submetidas a votação, sendo aprovadas por unanimidade. 

Pauta  5.  Situação  de  acadêmicos  em  estágio  curricular  obrigatório  com  Menção  P  em 

disciplinas  não  autorizadas  à  retomada  das  aulas  práticas. O  presidente  relatou  que  a 

coordenação  de  curso  recebera  uma  solicitação  dos  acadêmicos  concluintes  matriculados  nas 

disciplinas de ABF7501 Doenças das aves domésticas (5 estudantes), BSU7502 Doenças dos suínos 

(um  estudante),  BSU7504  Doenças  infecciosas  dos  animais  II  (um  estudante),  BSU7702 

Anestesiologia veterinária  (um estudante),  BSU7706 Clínica médica de grandes animais II (três 

estudantes) e BSU7713 Obstetrícia veterinária (cinco estudantes), além das recorrentes indagações a 

respeito da disciplina de Clínica cirúrgica de pequenos animais (BSU7704), sobre a possibilidade 

ou não da realização das atividades práticas. Argumentou que as interpelações à coordenação sobre 

este tema são semanais e vindas de diferentes estudantes e que alguns tem pontuado haver recebido 

proposta de contratação por parte das concedentes.  Como de praxe,  solicitações e demandas de 

estudantes são encaminhadas ao colegiado, quando estão a quem das possibilidades da coordenação, 

considerando que o retorno de atividades presenciais deve ser aprovado nas instâncias do curso. 

Após discussão, e não havendo a possibilidade, ainda neste momento, de alteração de planos de 

ensino,  o colegiado deliberou pelo seguinte encaminhamento: consulta aos docentes envolvidos, 

para  que  expressem seu  interesse  ou  possibilidade  para  realização  ou não destas  atividades.  A 

coordenação enviará comunicação eletrônica individual, inicialmente para verificar esta situação, 

sendo  que  após  a  manifestação  dos  envolvidos  será  agendada  reunião,  para  que  cada  um  se 

manifeste, se for de comum acordo, sejam dados os encaminhamentos para a realização ou não das 

atividades práticas.  Submetido a votação,  o encaminhamento fora  aprovado por unanimidade. 

Informes: O informe previsto fora repassado em conjunto ao ponto de pauta 05, haja visto tratar 

sobre a elaboração de uma minuta,  a partir  da Câmara de Graduação, sobre a organização para 

retomada presencial das disciplinas teórico-práticas e práticas. O presidente informou fazer parte 

desta comissão e que a previsão é o início das reposições para o semestre 2021-1, prevalecendo 

como prioridade as disciplinas com menção P de 2020-1, 2020-2 e 2021-1, sequencialmente.  Não 

havendo mais a tratar, o presidente agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a sessão às 

dezesseis horas da qual, para constar, eu, Malcon Martinez Pereira, lavrei a presente ata que, se 

aprovada, será assinada por mim e pelos demais membros.
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