
 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA 

Curso de Medicina Veterinária 
Centro de Ciências Rurais, Campus Curitibanos - Rodovia Ulysses Gaboardi – Km 3 CEP: 89520-000 – Curitibanos (SC) 

Tel: 48 3721-7194 - e-mail: medicina.veterinaria@contato.ufsc.br 
 

 

ATA DA 3ª SESSÃO DE 2019 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 24 de maio de 2019, às 

13:30hs, na sala 110 do Centro de Ensino Profissionalizante 

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

da Universidade Federal de Santa Catarina. 

 

Aos vinte e quatro dias do mês de maio de dois mil e dezenove, às treze horas e trinta minutos, 

na sala 110 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, Aline Félix Schneider, Álvaro Menin, 

Daniel Granada da Silva Ferreira, Evelyn Winter da Silva, Grasiela de Bastiani, Marcy Lancia Pereira, 

Viviane Glaser, Rogério Manoel Lemes de Campos, Rosane Maria Guimarães da Silva. 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. 

Discussão e deliberação sobre potenciais alterações em pesos e pontos de corte nas áreas de 

conhecimento abrangidas no concurso vestibular: O presidente apresentou planilhas enviadas pela 

COPERVE e extratos do sistema CAGR e houve explanação acerca dos potencias pontos positivos e 

negativos das alterações em pesos e pontos de corte, no contexto atual do curso de Medicina 

Veterinária da UFSC. Em seguida, apresentou o modelo de memorando proposto pela COPERVE. A 

sessão foi aberta para discussão. Ato contínuo, o memorando foi preenchido de forma colegiada, 

resultando no documento anexo (anexo 01). O documento foi apreciado e aprovado por unanimidade. 

Pauta 2. Deliberação sobre as sugestões de alterações da Resolução 17/CUn/97. O presidente 

apresentou a pauta (que surgira como demanda da PROGRAD), comunicou que havia enviado e-mail 

solicitando sugestões à todos os servidores técnicos e docentes do Centro de Ciências Rurais e abriu a 

sessão para discussão. Houve sugestão de revisão e, se possível, alteração do artigo 71: 



 

“Art. 71 - Todas as avaliações serão expressas através de notas graduadas de 0 (zero) a 10 

(dez), não podendo ser fracionadas aquém ou além de 0,5 (zero vírgula cinco). 

As sugestões de reavaliar os critérios de arredondamento, bem como sua necessidade e de 

excluir a obrigatoriedade desse procedimento ser realizado em avaliações intermediárias ao longo do 

semestre foram aprovadas por unanimidade. Pauta 3. Informes: Edital de transferências e retornos. 

O presidente comunicou que havia seis vagas ociosas no curso a serem preenchidas segundo critérios 

pré-estabelecidos pelo Colegiado do Curso, sendo 01 vaga para retorno de graduado, 01 vaga para 

transferência interna e 04 vagas para transferências externas. PEC-G. O presidente comunicou que 

havia autorizado o preenchimento de todas as vagas ociosas disponíveis para o PEC-G em 2020. Dessa 

forma, o curso poderá potencialmente receber até nove novos estudantes estrangeiros no próximo ano, 

sendo quatro no primeiro semestre e mais cinco no segundo semestre. ENADE 2019. O presidente 

comunicou que os cursos de Medicina Veterinária e Agronomia do CCR participarão do ENADE em 

2019, que será realizado no dia 24 de novembro. A coordenação inscreverá e comunicará os alunos 

concluintes habilitados (todos aqueles que tem perspectiva de se formarem até agosto de 2020 ou que 

já tiverem cumprido no mínimo 80% da carga horária obrigatória do curso - 4236 horas/aula - até 

agosto de 2019). Não havendo mais a tratar, o presidente agradeceu a presença de todos e deu por 

encerrada a sessão às dezesseis 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 (Presidente) ______________________________________________ 

Marcy Lancia Pereira (Subcoordenadora do Curso) _______________________________________ 

Álvaro Menin (Membro Titular BSU) _________________________________________________ 

Rogério Manoel Lemes de Campos (Membro Titular BSU) _________________________________  

Evelyn Winter da Silva (Membro Titular ABF) __________________________________________ 

Rosane Maria Guimarães da Silva (Membro Titular ABF) __________________________________ 

Daniel Granada da Silva Ferreira (Membro Titular CNS) ___________________________________ 

Viviane Glaser (Membro Titular CBA) _________________________________________________ 

Aline Félix Schneider (Membro Suplente BSU) ___________________________________________ 

Grasiela de Bastiani (Membro Suplente BSU) ____________________________________________ 

Curitibanos, 24 de maio de 2019 


