
 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA 
Curso de Medicina Veterinária 

Centro de Curitibanos - Rodovia Ulysses Gaboardi – Km 3 CEP: 89520-000 – Curitibanos (SC) 

Tel: 48 3721-6270 - e-mail: medicina.veterinaria@contato.ufsc.br 
 

 

ATA DA 5ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DO COLEGIADO DO CURSO DE MEDICINA 1 

VETERINÁRIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA 2 

Ata da quinta Sessão Extraordinária do Colegiado do 3 

Curso de Medicina Veterinária, realizada no dia 09 de 4 

junho de 2016, às 14:00, na sala de reuniões 209 do 5 

Centro de Ensino Profissionalizante (CEDUP) do 6 

Centro de Curitibanos da Universidade Federal de 7 

Santa Catarina. 8 

Ao vigésimo dia do mês de junho de dois mil e dezesseis, às dez horas, na sala 209, prédio 9 

CEDUP do Centro de Curitibanos reuniu-se o Colegiado do Curso de Medicina Veterinária da UFSC, 10 

com a presença dos Senhores Conselheiros: Alexandre de Oliveira Tavela, na qualidade de presidente, 11 

Adriano Tony Ramos, Álvaro Menin, Angela Patrícia Medeiros Veiga, Carine Lisete Glienke, Erik 12 

Amazonas de Almeida, Francielli Cordeiro Zimermann, Giuliano Moraes Figueiró, Luiz Ernani 13 

Henkes, Rogério Manoel Lemes de Campos, Rosane Maria Guimarães da Silva e Sandra Arenhart; 14 

Marcos Maciel Maba e João Gabriel de Oliveira. As ausências foram justificadas. O presidente 15 

cumprimentou a todos e, havendo quórum, deu por aberta a sessão. Ato contínuo submeteu a 16 

apreciação à ordem do dia, ficando esta da seguinte forma: Pauta 1. Apreciação da ata da 3ª reunião 17 

extraordinária do NDE e do Regimento do Estágio Obrigatório. Aprovado por unanimidade. Pauta 18 

2. Inclusão dos membros Adriano Tony Ramos, Luiz Ernani Henkes, Rogério Manoel Lemes de 19 

Campos, João Gabriel de Oliveira (discente) e Marcos Maciel Maba (discente). Aprovado por 20 

unanimidade. Pauta 3. Posição do Colegiado de Veterinária sobre a "área do IBAMA". O 21 

Colegiado de Veterinária deliberou que a área é interessante para o curso, sendo unânime quanto a 22 

posição de reversão da área para a UFSC. Ainda, foram listados os possíveis usos para justificar tal 23 

decisão: Área para desenvolvimento de projetos de extensão – Incubadora Tecnológica de 24 

Cooperativas; Centro de Piscicultura; Centro de Equoterapia; Centro de Treinamento de Cães; Centro 25 

de Treinamento de Equinos; Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres (CETRAS); 26 



 

Centro de Treinamento de Manipulação de Alimentos; Área demonstrativa de pesquisa; Museus. 27 

Pauta 4. Disponibilidade e usos de diárias pelo curso de Veterinária. O presidente informou a 28 

disponibilidade de uso pelo curso de Medicina Veterinária de três diárias por semestre para custear a 29 

estadia de palestrantes externos. O Colegiado discutiu e deliberou por deixar o uso dessas diárias a 30 

cargo da Coordenação do Curso, que promoverá Ciclos de Palestras semestralmente, de acordo com 31 

os anseios da comunidade discente. Os representantes discentes ficaram responsáveis por elaborar 32 

enquete que resultaria na ordem de temáticas dos eventos. Pauta 5. Elaboração de critérios para 33 

quebras de pré-requisitos. Por unanimidade, o Colegiado deliberou pela necessidade de elaboração 34 

de documento que regulamenta as quebras de pré-requisitos. O presidente ficou responsável por 35 

elaborar tais diretrizes para serem apreciadas na próxima reunião ordinária do Colegiado. Pauta 6. 36 

Apreciação de parecer relacionado a pedido de revalidação de diploma estrangeiro. As 37 

professoras Rosane e Angela informaram que já iniciaram o processo de revisão dos documentos 38 

encaminhados e que emitiriam parecer assim que fosse emitida portaria relativa às atividades. O 39 

encaminhamento foi promover celeridade à emissão de portaria, emissão de pareceres ao longo da 40 

semana seguinte à reunião e apreciação dos pareceres na próxima reunião ordinária do Colegiado. 41 

Pauta 7. Início de discussões a respeito de abertura de Programa de Residência em Medicina 42 

Veterinária. Após discussão, por unanimidade o Colegiado resolveu destacar uma comissão para 43 

iniciar os estudos a despeito da abertura do programa e os professores Angela Patrícia Medeiros Veiga, 44 

Adriano Tony Ramos e Marcy Lancia Pereira (membros titulares); Giuliano Moraes Figueiró (membro 45 

suplente). A comissão deverá apresentar resultados dos primeiros estudos sobre prazos e requisitos na 46 

próxima reunião ordinária. Pauta 8. Início de discussões para a abertura de uma pós-graduação 47 

(Especialização) em alimentos de origem animal (Inspeção, tecnologia, vigilância sanitária). Após 48 

discussão, por unanimidade, o Colegiado deliberou favoravelmente ao processo de abertura da 49 

Especialização e destacou comissão composta pelos professores Rogério Manoel Lemes de Campos e 50 

Erik Amazonas Almeida para realizar estudos prévios sobre prazos e requisitos e elaborarem uma pré-51 

proposta a serem apresentados na próxima reunião ordinária. Pauta 9. Informes: a. atualização do 52 

site da medicina veterinária: o presidente comunicou que o site do curso de Medicina Veterinária 53 

está passando por um processo de atualização e solicitou que os professores que tiverem interesse em 54 

contribuir podem enviar material escrito, fotográfico ou link externo. b. cadastro e dimensionamento 55 

de turmas: o presidente comunicou que o período de cadastro e dimensionamento de turmas para o 56 

próximo semestre ocorrerá até 14 de junho e que a regra será cadastrar as turmas em capacidade 57 

máxima logo na primeira etapa de matrícula e que a recomendação da PROGRAD é de não 58 

disponibilizar turmas com número de alunos inferior a 12, desde que respeitadas as normas da UFSC. 59 

c. andamento dos projetos do LACIPA, adequação da área de esterilização do bloco Cirúrgico e 60 



 

do Hospital Veterinário: o presidente informou que os projetos do LACIPA e a adequação da 61 

esterilização estão em andamento, com prioridade no DPAE e que já foram concluídos os primeiros 62 

estudos e a fase arquitetônica. A previsão de conclusão desse processo é para o início de 2017. O 63 

projeto do Hospital Veterinário está na Procuradoria da UFSC, aguardando parecer. Até o parecer ser 64 

emitido, a UFSC não pode realizar novas ações relativas ao andamento desse processo. d. aquisição 65 

de livros: o presidente alertou que o prazo limite de solicitação de livros com recurso existente na 66 

UFSC é 16 de junho e que a Coordenação irá solicitar os livros visando o conceito 5 na avaliação do 67 

MEC e que os professores das disciplinas relacionadas devem realizar as solicitações excepcionais. e. 68 

horários das disciplinas. O presidente comunicou que os horários serão revistos ao longo da semana 69 

seguinte e apreciados na próxima reunião ordinária. Sem mais a ser tratado, o Presidente agradeceu a 70 

presença de todos e deu por encerrada a sessão às dezessete horas, da qual, para constar, eu, Alexandre 71 

de Oliveira Tavela, lavrei a presente ata que, se aprovada, será assinada por mim e pelos demais 72 

membros.73 
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