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ATA DA 1ª SESSÃO DE 2020 DO COLEGIADO DO CURSO DE MEDICINA VETERINÁRIA 

DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA 

 

Ata da primeira sessão do Colegiado do Curso de Medicina 

Veterinária, ordinária, realizada no dia 13 de março de 2020, às 

15:30hs, na sala 103 do Centro de Ensino Profissionalizante 

(CEDUP) do Centro de Ciências Rurais, Campus de Curitibanos 

da Universidade Federal de Santa Catarina. 

 

Aos treze dias do mês de março de dois mil e vinte, às quinze horas e trinta minutos, na sala 

103 do prédio CEDUP do Centro de Ciências Rurais, no Campus de Curitibanos, reuniu-se o Colegiado 

do Curso de Medicina Veterinária da UFSC, com a presença dos Senhores Conselheiros: Alexandre 

de Oliveira Tavela, na qualidade de presidente, Adriano Tony Ramos, Aline Félix Schneider Bedin, 

Alvaro Menin, Angela Patricia Medeiros Veiga, Grasiela de Bastiani, Malcon Andrei Martinez-

Pereira, Manoela De Leon Nobrega Reses e Rogério Manoel Lemes de Campos. As ausências foram 

justificadas. 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. Apreciação 

da ata da sétima sessão ordinária de 2019. O presidente realizou a leitura da referida ata. Ato 

contínuo, abriu a sessão para discussão. Cessando a etapa de discussão, procedeu-se a votação. 

Aprovado por unanimidade. Pauta 2. Composição de Comissão Eleitoral para coordenar as 

eleições para coordenadoria do curso no mandato 2020/2022. O presidente externou a necessidade 

regimental de composição de comissão eleitoral para organizar os procedimentos de escolha das 

chapas para o próximo mandato da coordenação do curso. Relatou que colocara seu próprio nome à 

disposição. O mesmo foi feito pela professora Viviane Glaser. A sessão foi aberta para discussão. Foi 

sugerido que o terceiro membro da comissão fosse um aluno indicado pelo Centro Acadêmico. A 

proposta de comissão formada pelos professores Alexandre de Oliveira Tavela, Viviane Glaser e um 

acadêmico vinculado ao curso e indicado pelo Centro Acadêmico foi colocada em votação. Aprovada 

por unanimidade. Pauta 3. Composição de comissão para emitir parecer sobre a solicitação de 

prorrogação do PDIC. O presidente solicitou alteração do ponto de pauta para “Apreciação do parecer 



 

da comissão sobre solicitação de prorrogação do PDIC do acadêmico Vinicius Vicente Sovrani”, tendo 

em vista que, cumprindo suas atribuições, o presidente nomeara comissão composta pelas professoras 

Manoela de Leon Nobrega Reses e Rosane Maria Guimarães Silva. Solicitação aprovada por 

unanimidade. Ato contínuo, o presidente passou a palavra para a professora Manoela de Leon Nóbrega 

Reses, que realizou a leitura do parecer. O parecer foi favorável à prorrogação do PDIC desse aluno 

por dois semestres, devendo, necessariamente, haver reavaliação da situação ao final do primeiro 

semestre de prorrogação. O presidente abriu a sessão para discussão. Cessada discussão, procedeu-se 

votação. O parecer da comissão foi aprovado por unanimidade. Pauta 4. Apreciação da proposta de 

alterações curriculares de menor relevância para 2020/2. O presidente fez uma breve explanação 

sobre a proposta de alteração curricular que havia sido aprovada e encaminhada pelo NDE do curso. 

Houve auxílio da professora Aline Félix Schneider Bedin, presidente do NDE. A alteração se refere à 

criação de uma nova disciplina de Tecnologia e Inspeção de Produtos de Origem Animal, obrigatória 

da oitava fase do curso, que deve substituir as disciplinas de códigos BSU7171, BSU7172, BSU7181 

e BSU7182. A sessão foi aberta para discussão. Foi esclarecido que a aprovação no NDE foi 

condicionada à possibilidade dos alunos que eventualmente precisassem de cursar apenas uma, duas 

ou três dessas disciplinas supracitadas (que entrarão em processo de extinção) cursarem tais disciplinas 

ainda de maneira isolada. Seguiu-se a votação. A proposta (detalhada na ata da primeira sessão do 

NDE desse curso em 2020) foi aprovada por unanimidade, com a condição da criação de mecanismos 

que possibilitem os alunos (em condição especial) a cursarem as disciplinas isoladas BSU7171, 

BSU7172, BSU7181 ou BSU7182, antes de sua completa extinção. Não havendo mais a tratar, o 

presidente agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a sessão às dezessete horas da qual, para 

constar, eu, Alexandre de Oliveira Tavela, lavrei a presente ata que, se aprovada, será assinada por 

mim e pelos demais membros. 

 

Alexandre de Oliveira Tavela _________________________________________________________ 

 

Adriano Tony Ramos _______________________________________________________________ 

 

Aline Félix Schneider Bedin _________________________________________________________ 

 

Alvaro Menin _____________________________________________________________________ 



 

 

Angela Patricia Medeiros Veiga_______________________________________________________ 

 

Grasiela de Bastiani ________________________________________________________________ 

 

Malcon Andrei Martinez-Pereira ______________________________________________________ 

 

Manoela de Leon Nóbrega Reses _____________________________________________________ 

 

Rogério Manoel Lemes de Campos ____________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Curitibanos, 14 de novembro de 2020 

 


