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Ata da terceira sessão extraordinária do Núcleo 
Docente Estruturante do Curso de Medicina 
Veterinária da Universidade Federal de Santa 
Catarina, realizada em 07 de maio de 2021, às 13:30 
horas, via Google Meet. 
 

Aos sete dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e um, às treze horas e trinta minutos, 1 

reuniu-se o Núcleo Docente Estruturante do Curso de Medicina Veterinária da Universidade 2 

Federal de Santa Catarina, via Google meet, com a presença dos seguintes membros: Álvaro 3 

Menin, Giuliano Moraes Figueiró, Grasiela de Bastiani, Malcon Andrei Martinez Pereira, 4 

Manoela de Leon Nobrega, Rogério Manoel Lemes de Campos, Sonia Purin da Cruz, sob a 5 

presidência de Aline Félix Schneider Bedin. As Professoras Kelen Cristina Basso, Marcy Lancia 6 

Pereira e Vanessa Sasso Padilha justificaram a ausência. A presidente cumprimentou a todos e, 7 

havendo quórum, deu por aberta à sessão. Ato contínuo submeteu a apreciação à ordem do 8 

dia: 1. Apreciação da Ata da 2ª reunião de 2021; 2. Apreciação de solicitação de modificação de 9 

ementa da disciplina BSU7818 - Bovinocultura de Corte e Leite; 3. Apreciação de alteração no 10 

Plano de Ensino da disciplina CBA7101 - Biologia Celular; 4. Apreciação de proposta de 11 

disciplina optativa “Odontologia Veterinária: inter-relação entre saúde bucal e bem estar 12 

animal”; 5. Apreciação de proposta de planejamento de aulas práticas dos acadêmicos 13 

concluintes. A pauta foi colocada em votação, sendo aprovada por unanimidade nessa ordem. 14 

Pauta 1. A presidente ressaltou que a ata fora enviada com antecedência por e-mail e que não 15 

houve manifestações para alterações. A ata foi colocada em apreciação e, não havendo 16 

manifestações, foi submetida à votação, sendo aprovada por unanimidade. Pauta 2. Foi 17 

apresentado o Plano de Ensino da disciplina BSU7818 - Bovinocultura de Corte e Leite, com a 18 

solicitação de alteração na ementa, que consiste na inclusão da frase “Atividade curricular de 19 

extensão”. A alteração foi colocada em discussão e não havendo manifestações foi submetida à 20 

votação, sendo aprovada por unanimidade. Pauta 3. Foi apresentada a solicitação de alteração 21 

do Plano de Ensino da disciplina CBA7101 - Biologia Celular, que consiste na adição da seguinte 22 

frase no início do cronograma: "Considerando a redução das semanas letivas para 16 semanas 23 

e, considerando a reposição da carga horária dos dias não letivos (4 horas-aulas =200 minutos), 24 

estas serão compensadas durante o semestre letivo, desta forma, as atividades semanais terão 25 

a duração estimada de 240 minutos". A alteração foi colocada em discussão e não havendo 26 

manifestações foi submetida à votação, sendo aprovada por unanimidade. Pauta 4. 27 

“Odontologia Veterinária: inter-relação entre saúde bucal e bem estar animal”. A Professora 28 

Aline realizou a leitura das considerações enviadas pela docente proponente, bem como do 29 

Plano de Ensino, dando ênfase para as alterações realizadas pela docente, através da 30 

comparação com a primeira versão da disciplina, já apresentada em reunião anterior do NDE. 31 

Após, foi aberta a discussão.  A Professora Grasiela manifestou-se questionando o tópico do 32 
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conteúdo programático que descreve “Importância social e econômica da Odontologia para 33 

grandes animais”, sendo sua sugestão à remoção do mesmo, em virtude da complexidade dos 34 

conteúdos e da necessidade de conhecimentos aplicados para a discussão. O Professor Rogério 35 

manifestou-se alegando que essas questões já haviam sido discutidas em reunião anterior. O 36 

Professor Malcon manifestou-se informando que as suas considerações sobre o Plano de 37 

Ensino da disciplina foram atendidas, estando de acordo com a escrita atual. Finda a discussão, 38 

foi realizada a etapa de votação, sendo a disciplina aprovada por maioria. Pauta 5. O Professor 39 

Malcon fez a apresentação do ponto, indicando que a programação trata-se das disciplinas com 40 

aulas práticas para alunos concluintes, com menção “P”. Informou que foi realizada uma 41 

reunião em 29/04, na qual os docentes concordaram em realizar o planejamento de reposição 42 

de aulas práticas para as disciplinas ABF7501 Doenças das aves domésticas (cinco estudantes), 43 

BSU7502 Doenças dos suínos (um estudante), BSU7504 Doenças infecciosas dos animais II (um 44 

estudante), BSU7702 Anestesiologia veterinária (um estudante), BSU7704 Clínica cirúrgica de 45 

pequenos animais (32 estudantes), BSU7706 Clínica médica de grandes animais II (três 46 

estudantes) e BSU7713 Obstetrícia veterinária (cinco estudantes). Desta reunião foi lavrada 47 

uma ata e solicitado aos docentes o envio do planejamento, seguindo o guia de Biossegurança 48 

da UFSC. O planejamento de cada disciplina foi encaminhado ao respectivo departamento, que 49 

emitiu parecer favorável à realização das reposições por estarem em conformidade com o guia 50 

de Biossegurança institucional. O Professor Malcon destacou que com exceção de Clínica 51 

Cirúrgica de Pequenos Animais, todas as disciplinas apresentam menos de 10 estudantes com 52 

menção P, o que facilitará a programação e reposição das aulas práticas. Na disciplina de Clínica 53 

Cirúrgica de Pequenos Animais, com maior número de acadêmicos, os mesmos serão divididos 54 

em grupos de oito ou dez estudantes, utilizando o período da manhã e da tarde, com grupos 55 

alternados. A Professora Manoela manifestou-se sobre a recomendação de uso de máscara de 56 

pano, que atualmente sabe-se que não é o modelo mais seguro apesar de constar no guia 57 

institucional e, que nesse momento, a Biossegurança deve ser levada em máxima consideração. 58 

A referida docente sugeriu que os estudantes e professores fossem orientados para utilizar 59 

somente máscara cirúrgica tripla ou do tipo “PFF2”. O Professor Giuliano destacou que os 60 

estudantes serão orientados quanto ao distanciamento social e a obrigatoriedade do uso de 61 

EPIs. O Professor Malcon destacou que a UFSC só fornece EPIs para docentes e monitores. 62 

Encerrada a discussão o ponto foi colocado em votação, com a ressalva de indicação de uso de 63 

máscara cirúrgica tripla ou PFF2, sendo aprovado por unanimidade. Informes: O Prof. Malcon 64 

informou que o processo de curricularização da extensão foi enviado novamente, com as 65 

alterações solicitadas pela parecerista, sendo um trabalho conjunto do NDE e Colegiado do 66 

curso. Nada mais havendo a tratar, a presidente agradeceu a presença de todos, e, por fim, 67 

encerrou a sessão, da qual, para constar, eu, Aline Félix Schneider Bedin, lavrei a presente ata, 68 

que, se aprovada, será assinada pelos membros presentes. Curitibanos, 07 de maio de 2021. 69 

 70 

 71 

 72 

Aline Félix Schneider Bedin ______________________________________________________ 73 



 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA 

CENTRO DE CIÊNCIAS RURAIS 
NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE DO CURSO DE MEDICINA VETERINÁRIA 

 
Álvaro Menin __________________________________________________________________ 74 

Grasiela de Bastiani _____________________________________________________________ 75 

Giuliano Moraes Figueiró _________________________________________________________ 76 

Kelen Cristina Basso – ausência justificada 77 

Malcon Andrei Martinez Pereira ___________________________________________________ 78 

Manoela de Leon Nobrega________________________________________________________ 79 

Marcy Lancia Pereira – ausência justificada  80 

Rogério Manoel Lemes de Campos _________________________________________________ 81 

Sonia Purin da Cruz ______________________________________________________________ 82 

Vanessa Sasso Padilha – ausência justificada 83 
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