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ATA  DA  3ª  3ª  SESSÃO  DE  2021  DO  COLEGIADO  DO  CURSO  DE  MEDICINA 

VETERINÁRIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA

Ata  da  terceira  sessão  do  Colegiado  do  Curso  de 
Medicina Veterinária, ordinária, realizada no dia 07 de 
maio de 2021, às 14 horas, via plataforma Google Meet 
em virtude do trabalho remoto decorrente da pandemia 
de COVID-19.

Aos sete dias do mês de maio 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, Adriano Tony 
Ramos,  Alvaro  Menin,  Erik  Amazonas  de  Almeida,  Grasiela  de  Bastiani,  Luiz  Ernani  Henkes 
(suplente ouvinte),  Manoela De Leon Nobrega Reses, Rogério Manoel Lemes de Campos, Rosane 
Maria Guimarães da Silva, Sandra Arenhart, Sônia Purin, Vítor Braga Rissi, Viviane Glaser, e as 
acadêmicas Nathalia Seeber Bonato e Érica Patrícia Schmitz. Ausências justificadas Angela Patricia 
Medeiros  Veiga,   Evelyn  Winter  da  Silva,  Daniel  Granada  da  Silva  Ferreira.  O  presidente 
cumprimentou a todos e, havendo quórum, deu por aberta a sessão, que realizou-se em conjunto 
com a sessão do Núcleo Docente Estruturante. Ato contínuo submeteu a apreciação à ordem do dia, 
sendo solicitado pela Professora Aline a inclusão de três pontos encaminhados pelo NDE. Não 
havendo manifestações  ao  contrário  a  ordem do dia,  ficando esta  da seguinte  forma: Pauta 1. 
Apreciação e votação da ata 02/CCGMVC/CBS/2021. O presidente ressaltou que a referida ata 
fora encaminhada para sugestões ou correções em conjunto a convocação para esta sessão, havendo 
apenas  a  inclusão  de  um  parágrafo  pelo  professor  Rogério  Guedes,  na  qual  transcreve-se:  O 
Professor Rogério Guedes pediu a palavra e questionou sobre a possibilidade de alternativas para 
permitir  a  conclusão  da  disciplina  BSU7704,  uma  vez  que  ainda  haveria  restrições  para  a 
execução  de  forma  presencial  e  sua  preocupação  perante  a  pandemia.  O  Professor  também 
comentou sobre a manifestação de interesse dos alunos do semestre letivo 2020-1 em verificar a 
viabilidade  destas  alternativas.  Foi  sugerido  que  se  levasse  estas  dúvidas  ao  NDE  e  aos 
departamentos  para  auxiliar  na  resolução  destas  dúvidas. Aberta  a  discussão,  não  havendo 
manifestações, a ata 02/2021 foi submetida a votação, sendo aprovado por unanimidade. Pauta 2. 
Apreciação e aprovação dos pareceres do NDE e planos de ensino para o semestre 2021-1. O 
presidente relatou ter enviado os pareceres dos planos de ensino emitido pelo NDE em conjunto à 
convocação. Como encaminhamento sugeriu que, considerando que os referidos planos de ensino 
foram  apreciados  pelo  NDE,  que  apontou  a  necessidade  de  correções,  e  encaminhados  aos 
Departamentos de Ensino do Centro, que também avaliaram e emitiram sua aprovação, os planos de 
ensino para o semestre 2021-1 fossem aprovados com base nestas duas instâncias (uma consultiva, 
no caso do NDE, e outra deliberativa, os departamentos). Submetido a discussão e não havendo 
manifestações,  o  encaminhamento  foi  votado  sendo  aprovado  por  unanimidade.  Pauta  3. 
Apreciação dos planejamentos para reposição de aulas práticas para alunos concluintes. Este 
ponto fora avaliado conjuntamente pelo NDE e Colegiado de Curso, por se tratar  de tema que 
necessita  da  emissão  de  parecer  por  ambas  as  instâncias.  O  presidente  relatou  que  conforme 
acordado na segunda reunião deste colegiado, os professores que possuíam alunos concluintes com 
menção “P” foram contactados, sendo realizada uma reunião no dia 29 de abril, na qual fora lavrada 
uma ata. Na referida reunião, os docentes concordaram em realizar o planejamento de reposição de 
aulas práticas para as disciplinas 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),  BSU7704  Clínica  cirúrgica  de  pequenos 
animais  (32  estudantes),  BSU7706  Clínica  médica  de  grandes  animais  II  (três  estudantes)  e 
BSU7713  Obstetrícia  veterinária  (cinco  estudantes).  O  planejamento  de  cada  disciplina  foi 
encaminhado  ao  seu  respectivo  departamento  que  emitiu  parecer  favorável  a  realização  das 
reposições  por  estarem em conformidade  com o  guia  de  biossegurança  institucional.  Aberta  a 
discussão, a professora Aline Bedin solicitou que fosse realizado um breve esclarecimento sobre os 
trâmites para os membros do NDE presentes. O presidente relatou que, considerando a realização de 
aulas práticas para duas outras disciplinas do curso, os planejamentos encaminhados estavam de 
acordo com as normas de biossegurança. Ainda reiterou que, com exceção da Clínica cirúrgica de 
Pequenos Animais, as demais disciplinas apresentam um baixo número de estudantes. A professora 
Manoela Reses manifestou-se sobre a citação do uso de máscara de pano, que não é o modelo ideal,  
sendo respondido pelo presidente que é o que consta no guia institucional. A professora Manoela 
sugeriu que fosse solicitado o uso de máscara  cirúrgica  tripla  ou do tipo  “PFF2”.  O Professor 
Giuliano Figueiró informou ter observado durante as aulas práticas realizadas no mês de abril que 
os acadêmicos estavam utilizando os modelos corretos. O professor Erik Almeida sugeriu, para que 
o trâmite das solicitações  seguisse de forma mais célere para a Reitoria, que fosse realizada uma 
ressalva em ata  da decisão  deste  colegiado em solicitar  que sejam utilizadas  as máscaras  mais 
adequadas, indicando os modelos citados pela professora Manoela. A acadêmica Nathalia Seeber 
sugeriu que fosse repassado ao Centro Acadêmico a listagem de alunos que realizarão as práticas, 
bem como o período, para que fosse possível ser organizada uma compra coletiva destes materiais. 
O presidente ficou de repassar esta informação ao CA. Encerrada a discussão, os planejamentos 
foram  submetidos  a  votação,  sendo  aprovados  por  unanimidade. Pauta  4.  Apreciação  de 
solicitação de modificação de ementa da disciplina BSU7818 - Bovinocultura de Corte e Leite. 
Ponto  incluso  por  solicitação  do  NDE  em  virtude  de  atendimento  a  solicitações  inerentes  à 
Curricularização da Extensão. O presidente passou a palavra para a professora Aline Bedin, que 
explanou sobre a alteração, incluindo à ementa: Atividade curricular de Extensão. Tal procedimento 
fora solicitado pelo NDE da Agronomia para o projeto de Curricularização da Extensão. Assim, 
considerando que a disciplina é ofertada para ambos os cursos, fez-se necessária esta alteração para 
a Medicina Veterinária também. A Professora Manoela Reses questionou se a ementa seria um 
resumo de conteúdos ou se poderiam ser adicionadas atividades. Sendo respondida que neste caso, 
como a extensão passa a ser um elemento curricular, poderia ser realizado. Encerrada a discussão, a 
modificação foi submetida a votação, sendo aprovada por unanimidade. Pauta 5. Apreciação de 
alteração no plano de ensino da disciplina CBA7101 - Biologia Celular. Apreciação solicitada 
pelo NDE em decorrência de solicitação realizada pelo colegiado do curso de Engenharia Florestal, 
conforme  explicação  realizada  pela  Professora  Aline  Bedin.  Aberta  a  discussão,  a  Professora 
Viviane Glaser solicitou a palavra explanando que a alteração referia-se ao início do cronograma, 
adicionando a seguinte frase:  Considerando a redução das semanas letivas para 16 semanas e, 
considerando a reposição da carga horária dosdias não letivos  (4 horas-aulas =200 minutos), 
estas serão compensadas durante o semestre letivo,  desta forma,as atividades semanais terão a 
duração  estimada  de  240  minutos.  Encerrada  a  discussão,  por  questão  de  encaminhamento,  o 
presidente sugeriu que o plano fosse considerado como aprovado, em consonância com o segundo 
ponto de pauta. O encaminhamento foi aceito por unanimidade. Pauta 6. Avaliação e aprovação 
da disciplina optativa: “Odontologia Veterinária: inter-relação entre saúde bucal e bem estar 
animal”. A referida disciplina fora apreciada e aprovada pelo NDE.  Aberta a discussão sobre o 
encaminhamento  e  não  havendo  manifestações,  este  foi  submetido  a  votação  e  aprovado por 
unanimidade. Solicitação. A acadêmica Erica Schimtz solicitou a possibilidade de criação de uma 
turma extra de Deontologia Veterinária, considerando que muitos estudantes que irão para a nona 
fase  ainda  não  cursaram  a  referida  disciplina.  O  presidente  consultou  os  professores  Giuliano 
Figueiró, chefe do departamento que oferta a disciplina,  e Manoela Reses, docente responsável, 
onde ambos acenaram com a possibilidade de um horário especial, considerando a grade da nona 



fase. Informes. Informe 1. Conforme acordado na última reunião deste colegiado e por solicitação 
do Professor Rogerio Guedes,  o NDE fora consultado sobre a possibilidade de substituição das 
práticas já constantes no plano de ensino 2020-1, sendo informado que: qualquer alteração no plano 
de  ensino  ao  que  se  refere  à  metodologias  após  análise  no  NDE,  devem  ser  avaliados  nos 
departamentos (suas respectivas comissões de ensino), que encaminharão os planos alterados para 
nova apreciação pelo NDE, que após deve realizar a devolutiva aos departamentos e estes enviá-lo 
ao colegiado, conforme o cronograma e sequência deliberados pela Direção do Centro. Ainda, o 
plano alterado deve ser acompanhado de ofício do docente justificando às alterações propostas. 
Informe  2.  O  presidente  informou  ao  membros  do  colegiado  sobre  o  envio  do  projeto  de 
Curricularização da Extensão do curso com as alterações solicitadas pela parecerista, bem como os 
planos de ensino das disciplinas onde esta atividade será curricularizada.  Informe 3. O presidente 
informou que a Câmara de Graduação está em eminência de aprovar uma resolução que visará 
acelerar o processo de reposição de aulas práticas dos semestres 2020-1, 2020-2 e 2021-1, nesta 
ordem. Na referida resolução será mantido o direito do docente em ofertar ou não a disciplina, bem 
como do discente me cursar as práticas neste período emergencial. O professor Giuliano Figueiró 
questionou se haveria liberdade de escolha do período de reposição. O presidente respondeu que 
sim e que o planejamento será realizado pelo Colegiado e NDE, que listarão as disciplinas que 
devem ser  repostas,  encaminhando  aos  Departamentos  de  Ensino  que  se  manifestarão  sobre  a 
possibilidade de ofertá-las. O professor Adriano Ramos sugeriu que fosse constituída uma comissão 
com  representação  do  NDE,  Colegiado  e  representantes  dos  Departamentos  de  Ensino  com 
disciplinas à realizar a reposição de práticas, para a análise e encaminhamento dos processos terem 
maior  celeridade.  A referida  comissão  poderia  ter  portaria  por  parte  da  Direção do Centro.  O 
presidente externou sua preocupação ao consultar o colegiado sobre a possibilidade de iniciar as 
tratativas com os docentes envolvidos, para que o processo não demore a ser avaliado pela Câmara 
de  Graduação,  culminando  em maior  retenção  de alunos.  Também externou que  as  disciplinas 
liberadas serão aquelas pertencentes a sexta até nona fase dos cursos. A respeito da consulta, o 
Professor Erik Almeida externou opinião contrária,  sendo favorável ao retorno condicionando  a 
vacinação  de  todo  o  corpo  acadêmico.  Opinião  compartilhada  pela  Professora  Sônia  Purin.  O 
Professor Giuliano Figueiró achou prudente realizar  o planejamento prévio das disciplinas  mais 
emergenciais, como estamos fazendo neste momento e sempre que possível fazer a prática com 
mais de um aluno, haja visto que o planejamento demanda muito do docente. A acadêmica Nathália 
Seeber argumentou que seria importante realizar um planejamento, considerando que muitos alunos 
estão realizando atividades em outros municípios, o que envolve aluguel, entre outros. Não havendo 
mais a tratar, o presidente agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a sessão às quinze 
horas e trinta minutos 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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Curitibanos, 07 de maio de 2021
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