
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA

Curso de Medicina Veterinária
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ATA DA 1a SESSÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO CURSO DE
MEDICINA VETERINÁRIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA

Ata da primeira Sessão Ordinária do Colegiado do Curso
de Medicina Veterinária, realizada no dia 19 de fevereiro de
2016, às 10:00, na sala 209 do Centro de Ensino Profissionali-
zante (CEDUP) do Campus de Curitibanos da Universidade
Federal de Santa Catarina.

Aos dezenove dias do mês de fevereiro de dois mil e quinze, às dez horas, na sala 209, prédio CEDUP1

do Campus de Curitibanos da Universidade Federal de Santa Catarina, reuniu-se o Colegiado do Curso de2

Medicina Veterinária da Universidade Federal de Santa Catarina, com a presença dos Senhores Conselheiros:3

Erik Amazonas de Almeida, na qualidade de presidente, Alexandre de Oliveira Tavela, Álvaro Menin, Carine4

Lisete Glienke, Danielle Lorenzi Gerber Klein, Giuliano Moraes Figueiró, Greicy Michelle Marafiga Conterato,5

e Sandra Arenhart. Os professores Cristiano Gomes, Crysttian Arantes Paixão, Marcy Lancia Pereira e Rosane6

Maria Guimarães da Silva e a representante discente Lúvia Souza de Sá tiveram suas ausências justificadas.7

O presidente cumprimentou a todos e, havendo quórum, deu por aberta a sessão. O presidente informou e8

explicou a presença dos professores externos a este colegiado, Adriano Tony Ramos e Luiz Ernani Henkes, em9

vista da convocação a esta reunião ter sido estendida a todos os professores do curso de Medicina Veterinária.10

Ato contı́nuo submeteu a apreciação à ordem do dia, ficando esta da seguinte forma: Pauta única: Anda-11

mento do curso durante o ano de 2016. Ato contı́nuo, o presidente passou ao ponto de pauta. Infraestrutura:12

o presidente informou que a confecção do projeto do Hospital Veterinário continua sob suspensão cautelar e13

que o prazo final para que a comissão interna à Universidade emita um parecer sobre as possı́veis irregulari-14

dades foi novamente extendido, ficando agora para 04 de abril de 2016. O presidente informou também que15

a partir desse ano, o DPAE assumirá a responsabilidade da confecção deste projeto. O presidente informou16

que a Administração Central da Universidade e a Secretaria de Desenvolvimento Regional de Curitibanos17

sinalizaram favoráveis à adequação do espaço antes destinado ao refeitório do Cedup para a conversão do18

mesmo em uma estrutura para atender parte das demandas da área de Clı́nica Veterinária. Esse projeto será19

executado pelo DPAE. Ainda em relação a este projeto, foi sugerido que seja feita uma consulta ao DPAE a20

respeito de qual seria a meta para redução das dimensões do Hospital, visto que, até agora, só há manifesta21

a decisão de ”reduzir”a dimensão do mesmo por economia de recursos. O colegiado decidiu também rees-22

truturar a comissão de elaboração do projeto, cobrando maior transparência nos trâmites do mesmo, a fim de23

acelerar o processo de sua confecção. Diante deste cenário, o presidente manifestou que será dada prioridade24

à execução da clı́nica veterinária pois é uma obra de execução relativamente rápida e pode ser vislumbrado o25

seu uso ainda para 2016, caso o processo inicie rapidamente e tramite de forma adequada. O professor Adri-26

ano concorda, mas sugere que o Hospital Veterinário não passe a ser considerado como segunda prioridade.27

Sugestão aceita pelos integrantes deste colegiado. O presidente perguntou ao professor Giuliano a respeito28

das tratativas de aquisição, ou arrendamento, de uma área para as atividades zootécnicas do curso, na qual29

há uma comissão desginada para tal. O professor informou que está sendo finalizado o relatório e que será30

enviado a todos para análise. O mesmo adiantou que a comissão visitou em torno de 30 propriedades e, no31

relatório, será indicado as prováveis melhores áereas para utilização pela UFSC. Comissão Interna de distri-32

buição de bolsas monitoria: Foi solicitado ao presidente deste colegiado a nomeação de dois professores para33

a constituição da Comissão Interna de distribuição de bolsas monitoria, em acordo com a Resolução Norma-34

tiva No 53/CUn/2015. O presidente solicitou a manifestação dos interessados, ao que os professores Greicy35
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e Adriano colocaram seus nomes à disposição. O presidente colocou suas candidaturas em discussão. Não36

havendo discussão, o presidente colocou os nomes em votação. Aprovado por unanimidade. Descarte de37

material biológico: O professor Adriano trouxe ao conhecimento deste colegiado que o descarte de material38

biológico no Cedup vem sendo realizado apenas uma vez por semana e este fato gera acúmulo excessivo de39

material a ser descartado, comprometendo o bom funcionamento de setores como Patologia e Anatomia, por40

exemplo. Assim, o professor solicitou que seja averiguada formas de se resolver este impasse e consulta ao41

andamento do termo de referência e empenho da Câmara Fria solicitada e aprovada pela UFSC. Horários de42

aula na graduação: Foi levantado por alguns professores a falta de horários disponı́veis para os estudantes do43

curso realizarem estágios. Há uma concordância unânime de que os horários letivos tornam demasiadamente44

restritas as possibilidades de execução de trabalho em diversos laboratórios do Campus. A imensa maioria45

dos estudantes tem somente uma ou duas horas livres por dia, quando muito. Tal fato impede que sejam46

realizadas atividades rotineiras em laboratório, ou outros setores, comprometendo não somente a formação47

profissional dos estudantes, como também a própria consolidação dos setores, como aqueles relacionados à48

virologia, bacteriologia, patologia clı́nica, patologia, clı́nica animal, entre tantos outros. Como sugestão, os49

professores Giuliano e Sandra levantaram a possibilidade de tentar concentrar as atividades regulares de aula50

em um formato ”seriado”, semelhante ao que acontece em outros universidades como UFSM e UFRPE/UAG.51

O formato seria, por exemplo, aulas no perı́odo matutino para as disciplinas de fases pares, aulas no perı́odo52

vespertino para as disciplinas de fases ı́mpares. Tal mudança traria benefı́cios não somente aos setores de53

atividades extraclasse, como também à própria integralização curricular pelo estudante, minizando drastica-54

mente os problemas decorrentes de choque de horário entre as disciplinas. Sugestão aceita de forma unânime.55

Processo de reconhecimento do curso (MEC): Os professores perguntaram ao presidente qual a situação do56

processo de reconhecimento do curso pelo Ministério da Educação. O presidente informou que o prazo final57

para o envio das informações ao portal e-mec foi em meados do segundo semestre letivo de 2015, tendo sido58

enviado, pela coordenação do curso e administração central, todas as informações necessárias. O colegiado59

solicitou que cada professor do curso verificasse a situação das bibliografias básica e complementar de suas60

disciplinas junto à biblioteca do Campus a fim de ajustar eventuais necessidades. Informes: O presidente61

informou ao colegiado que houve uma solicitação do professor Crysttian de que os alunos que reprovaram62

em Estatı́stica e utilizaram a quebra de requisito para seguir no curso devam ser avisados oficialmente de que63

dependem da aprovação na disciplina de Estatı́stica Básica para a conclusão do curso, a fim de evitar eventuais64

transtornos futuros. Sem mais a ser tratado, o Presidente agradeceu a presença de todos e deu por encerrada65

a sessão às onze horas e quarenta minutos, da qual, para constar, eu, Erik Amazonas de Almeida, lavrei a66

presente ata que, se aprovada, será assinada por mim e pelos demais membros.67

Alexandre de Oliveira Tavela

Álvaro Menin

Carine Lisete Glienke

Danielle Lorenzi Gerber Klein

Erik Amazonas de Almeida

Giuliano Moraes Figueiró

Greicy Michelle Marafiga Conterato
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Sandra Arenhart

Curitibanos, 3 de março de 2016
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