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ATA Nº 04 DA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DO NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE DO CURSO DE 
MEDICINA VETERINÁRIA 

 
Ata da quarta sessão extraordinária do Núcleo 
Docente Estruturante do Curso de Medicina 
Veterinária da Universidade Federal de Santa 
Catarina, realizada em 14 de agosto de 2020, às 
14:00 horas, por meio do aplicativo Google meet.  
 

Aos quatorze dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte, às quatorze horas, reuniu-se o 1 

Núcleo Docente Estruturante do Curso de Medicina Veterinária, em conjunto com o Colegiado 2 

do Curso de Medicina Veterinária, da Universidade Federal de Santa Catarina, com a presença 3 

dos seguintes membros: Grasiela De Bastiani, Giuliano Moraes Figueiró, Malcon Andrei 4 

Martinez Pereira, Manoela de Leon Nobrega Reses, Rogério Manoel Lemes de Campos, Sonia 5 

Purin da Cruz e Vanessa Sasso Padilha, sob a presidência de Aline Félix Schneider Bedin. A 6 

presidente cumprimentou a todos e, havendo quórum, deu por aberta à sessão. Ato contínuo, a 7 

presidente explicou que a reunião estava sendo realizada em conjunto com o Colegiado do 8 

curso, em virtude do prazo restrito para aprovação de todos os planos de ensino nas três 9 

instâncias; Departamentos, NDE e Colegiado do curso. Após, submeteu a apreciação à ordem 10 

do dia, sendo a seguinte: 1. Aprovação da Ata anterior. 2. Apreciação dos planos de ensino 11 

reformulados e encaminhados pelos departamentos, considerando o ensino remoto 12 

emergencial. Pauta 1. A presidente ressaltou que a ata fora enviada com antecedência e que 13 

somente o Prof. Giuliano solicitou pequenos ajustes. A ata foi colocada em apreciação, sendo 14 

esta aprovada por unanimidade. Pauta 2. Foram apresentados os pareceres das comissões de 15 

ensino dos departamentos e coordenadorias, a respeito das avaliações dos planos de ensino 16 

recebidos, sendo 48 (quarenta e oito) planos do BSU, 19 (dezenove) planos do ABF, 7 (sete) 17 

planos do CNS e 2 (dois) planos do CBA. Todos os pareceres foram favoráveis à aprovação dos 18 

planos de ensino, haja vista que passaram por etapa de adequação e pequenos ajustes, 19 

considerando o ensino remoto emergencial. Além disso, destacou-se o cancelamento de três 20 

disciplinas optativas, sendo uma do BSU (BSU7820 - Introdução às Modalidades Terapêuticas 21 

em Reabilitação) e duas do ABF (ABF7610 – Anatomia de Animais Selvagens e ABF7829 Práticas 22 

em Análises Clínicas Veterinárias). Os cancelamentos justificaram-se pelo caráter prático das 23 

disciplinas e sua inviabilidade ao ensino remoto emergencial, ou por não haver procura dos 24 

acadêmicos. Após a apreciação dos pareceres, ressaltou-se que o NDE não havia avaliado 25 

individualmente todos os planos de ensino, haja vista que os mesmos foram recebidos no dia 26 

anterior à reunião (13/08) e, portanto, não houve tempo hábil para a referida análise. Diante 27 

disso, colocou-se em votação a metodologia de avaliação dos planos de ensino, sendo as 28 

opções a apreciação individual de cada plano ou a apreciação dos pareceres. A presidente 29 

destacou-se que no pequeno tempo hábil desde o recebimento dos planos, conseguiu verificar 30 

um bom número de planos de ensino e, constatou a existência de pequenos erros ou falhas, 31 

que podem ter passado despercebidos à conferência dos departamentos, e que estes não 32 
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inviabilizariam sua aprovação, mas que precisariam ser corrigidos, para o bom andamento do 33 

semestre letivo. Passada a etapa de discussão, procedeu-se a votação, sendo que a maioria 34 

optou pela apreciação somente dos pareceres emitidos pelos departamentos. Os pareceres 35 

foram colocados em votação e aprovados por unanimidade. Apesar da aprovação dos planos de 36 

ensino deliberada pelo Colegiado do Curso de Graduação em Medicina Veterinária e pelo NDE, 37 

em virtude das pequenas falhas identificadas nos planos de ensino, foi colocada em votação a 38 

inclusão de uma ressalva, de que a aprovação esteja condicionada, ao docente atender às 39 

correções e/ou pequenas alterações solicitadas NDE. Após discussão, esclareceu-se que para 40 

isso, todos os planos de ensino precisariam ser novamente avaliados pelos membros do NDE, 41 

os quais se manifestaram de acordo, desde que houvesse alguns dias para que a avaliação fosse 42 

concluída. A ressalva foi colocada em votação e aprovada por unanimidade. Após informes do 43 

Colegiado do curso, os respectivos membros se retiraram da reunião e, a presidente solicitou 44 

que os membros do NDE permanecessem para definição da metodologia de trabalho. Para 45 

apreciação dos planos de ensino foi sugerido o uso da planilha, onde os seguintes itens seriam 46 

conferidos: se apresenta carga horária não presencial; se a metodologia de ensino está 47 

definida; se apresenta critérios para cômputo da frequência; se apresenta critérios de 48 

avaliações; se apresenta flexibilização de prazos das avaliações; se apresenta cronograma; se 49 

apresenta atividades síncronas e assíncronas; se apresenta a distribuição em 18 semanas; se 50 

apresenta atendimento extraclasse e se indica o fornecimento de bibliografia digital. A 51 

presidente informou que irá enviar a planilha com os critérios de avaliação e, com a 52 

determinação dos planos de ensino que cada membro do NDE deverá avaliar. Informou 53 

também que os planos de ensino já haviam sido enviados por e-mail anteriormente a presente 54 

reunião. Após discussão, ficou acordado que cada membro do NDE teria autonomia para 55 

solicitar alterações seguindo os critérios previamente determinados e que, um parecer final, 56 

após as avaliações, será emitido na próxima reunião, pré-agendada para 19/08 (quarta-feira), 57 

às 13:30 h. A Prof.ª Manoela se prontificou a criar um texto padrão que será utilizado por todos 58 

os membros, quando houver a necessidade de solicitar alterações no plano de ensino. Nada 59 

mais havendo a tratar, a presidente agradeceu a presença de todos e encerrou a sessão, da 60 

qual, para constar, eu, Aline Félix Schneider Bedin, lavrei a presente ata, que, se aprovada, será 61 

assinada pelos membros presentes. Curitibanos, 14 de agosto de 2020. 62 

 63 

Aline Félix Schneider Bedin ______________________________________________________ 64 

Álvaro Menin (ausência justificada)  65 

Grasiela de Bastiani _____________________________________________________________ 66 
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Giuliano Moraes Figueiró _________________________________________________________ 67 

Kelen Cristina Basso (ausência justificada) 68 

Malcon Andrei Martinez Pereira ___________________________________________________ 69 

Manoela de Leon Nobrega _______________________________________________________ 70 

Marcy Lancia Pereira (ausência justificada) 71 

Sonia Purin da Cruz  _____________________________________________________________ 72 

Vanessa Sasso Padilha _____________________________________________________ 73 

Rogério Manoel Lemes de Campos _________________________________________________ 74 
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