
 

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 4ª SESSÃO DE 2017 DO COLEGIADO DO CURSO DE MEDICINA VETERINÁRIA 

DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA 

 

Ata da quarta sessão do Colegiado do Curso de Medicina 

Veterinária, ordinária, realizada no dia 19 de maio de 2017, às 

11:00hs, na sala 204 do Centro de Ensino Profissionalizante 

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

da Universidade Federal de Santa Catarina. 

 

Aos dezenove dias do mês de março de dois mil e dezessete, às onze horas, na sala 204 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, Álvaro Menin, Angela Patricia Medeiros Veiga, Carine Lisete 

Glienke, Giuliano Moraes Figueiró, Luiz Ernani Henkes, Sônia Corina Hess; Marcos Maciel Maba. 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 solicitação do 

professor Malcon Martinez-Pereira de participação no Núcleo Docente Estruturante do curso 

de Medicina Veterinária. O presidente apresentou ao colegiado a referida solicitação e abriu a sessão 

para discussão. Esgotada a discussão, encaminhou-se a votação. A solicitação aprovada por 

unanimidade. Pauta 2: Indicação do presidente para o Núcleo Docente Estruturante (NDE) do 

curso. O presidente relatou que enviara comunicação eletrônica à todos os docentes regulares do curso, 

solicitando a manifestação daqueles que teriam interesse em presidir o NDE durante o próximo 

mandato. Houve manifestação de intenção do professor Malcon Martinez-Pereira. Dessa forma, 

seguiu-se discussão da candidatura do professor Malcon. Encerradas as discussões seguiu-se a votação. 

Aprovado por unanimidade. O professor Malcon Martinez-Pereira passará a exercer a presidência do 

NDE a partir da publicação das portaria correspondente. O Colegiado acordou que a próxima reunião 

do NDE deverá ser convocada pelo presidente do Colegiado. Pauta 3: Apresentação da proposta de 

“Turma Z” pelo professor Crysttian Arantes Paixão. O presidente passou a palavra para o professor 

Crysttian, que explicou os objetivos, a metodologia e as justificativas da abertura de turmas “Z”. Em 



 

resumo, seria uma turma aberta em horário alternativo e especificamente para alunos que reprovaram 

numa dada disciplina em turma convencional com média entre 5,0 e 5,74. Essa turma possibilitaria 

que os alunos cursassem a disciplina sem a necessidade de assistir as aulas, mas realizando atividades 

em momentos específicos ou em ambiente virtual. O presidente abriu a sessão para discussão. Esgotada 

a discussão, o ponto foi encerrado com a sinalização do Colegiado de uma boa perspectiva na abertura 

de turmas “Z” nas disciplinas as quais os professores entendam ser compatíveis e o encaminhamento 

de aguardar por uma proposta bem delineada e com regras melhor estabelecidas para apreciação futura. 

A proposta também deve ser encaminhada e aprovada pela Câmara de Ensino de Graduação antes de 

ser aplicada nos cursos. Pauta 4: Informes. O presidente informou que o edital de transferências e 

retornos da UFSC abre no dia 22 de maio de 2017 e solicitou ampla divulgação. Na Veterinária são 10 

vagas ociosas a serem preenchidas. Foram mantidos os mesmos critérios de seleção e, na medida do 

possível, a proporção de vagas entre os incisos da portaria emitida no semestre anterior, sendo quatro 

vagas para transferência interna, duas vagas para transferência externa e quatro vagas para retornos de 

graduados. Não havendo mais a tratar, o presidente agradeceu a presença de todos e deu por encerrada 

a sessão às doze 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) __________________________________________________ 

Carine Lisete Glienke (Membro Titular BSU) ____________________________________________ 

Erik Amazonas de Almeida (Membro Titular BSU) _______________________________________ 

Rogério Manoel Lemes de Campos (Membro Titular BSU) _________________________________ 

Sandra Arenhart (Membro Titular BSU) ______________________________________________  

Angela Patrícia Medeiros Veiga (Membro Titular ABF) ____________________________________ 

Greicy Michele Marafiga Conterato (Membro Titular ABF) _________________________________ 

Luiz Ernani Henkes (Membro Titular ABF) _____________________________________________ 

Sônia Corina Hess (Membro Titular CNS) ______________________________________________ 

Patrícia Maria Oliveira Pierre Castro (Membro Titular CBA) _______________________________ 

Marcos Maciel Maba (Membro Discente Titular) _________________________________________ 



 

João Gabriel de Oliveira (Membro Discente Titular) _______________________________________ 

Giuliano Moraes Figueiró (Membro Suplente BSU) _______________________________________ 

Manoela De Leon Nobrega Reses (Membro Suplente BSU) _________________________________ 

Kátia Jakovljevic Pudla Wagner (Membro Suplente BSU) __________________________________ 

Evelyn Winter da Silva (Membro Suplente BSU) _________________________________________ 

Vanessa Sasso Padilha (Membro Suplente BSU) _________________________________________ 

Adriano Tony Ramos (Membro Suplente ABF) __________________________________________ 

Rosane Maria Guimarães da Silva (Membro Suplente ABF) ________________________________ 

Valério Valdetar Marques Portella Junior (Membro Suplente ABF) ___________________________ 

Sonia Purin da Cruz (Membro Suplente CNS) ____________________________________________ 

Kelen Cristina Basso (Membro Suplente CBA) ___________________________________________ 

Leendert Kleer Neto (Membro Discente Suplente) ________________________________________ 

Guilherme Carvalho Serena (Membro Discente Suplente) __________________________________ 

 

Curitibanos, 22 de maio de 2017 


