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ATA DA 5ª SESSÃO DE 2019 DO COLEGIADO DO CURSO DE MEDICINA VETERINÁRIA 

DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA 

 

Ata da quinta sessão do Colegiado do Curso de Medicina 

Veterinária, ordinária, realizada no dia 30 de agosto de 2019, às 

16:30hs, na sala 103 do Centro de Ensino Profissionalizante 

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

da Universidade Federal de Santa Catarina. 

 

Aos trinta dias do mês de agosto de dois mil e dezenove, às dezesseis 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, Aline Félix Schneider, Angela Patricia 

Medeiros Veiga, Daniel Granada da Silva Ferreira, Erik Amazonas de Almeida, Kelen Cristina Basso, 

Malcon Andrei Martinez-Pereira, Marcy Lancia Pereira, Rogério Manoel Lemes de Campos, Rosane 

Maria Guimarães Silva, Sandra Arenhart; Adriane Strack. 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 do parecer da 

Comissão de Validação de Diplomas Estrangeiros do curso de Medicina Veterinária sobre o 

processo 23080.043214/2019-41. O presidente apresentou o referido parecer, que fora encaminhado 

por e-mail com antecedência e passou a palavra para a comissão de validação para demais explicações. 

Ato contínuo a sessão foi aberta para discussão. Cessada a discussão, procedeu-se votação. O parecer 

da comissão, favorável à validação do diploma, foi aprovado por unanimidade. Pauta 2. Apreciação 

das sugestões de alterações curriculares de “menor relevância” encaminhadas pelo Núcleo 

Docente Estruturante do curso. O presidente apresentou a ata da sessão 01/2019 do Núcleo Docente 

Estruturante (NDE) do curso, contendo as propostas de alterações curriculares de “menor relevância” 

para vigorarem a partir do semestre 2020/1. Ato contínuo, abriu a sessão para discussão. Cessada a 

discussão, procedeu-se votação. As propostas de alteração descritas e pormenorizadas na ata 01/2019 

do NDE do curso (anexa) foram aprovadas por unanimidade. Informes. O presidente solicitou ao NDE 



 

do curso a organização de uma Comissão para proposição de um novo Projeto Pedagógico para o Curso 

de Medicina Veterinária da UFSC, em virtude da necessidade de adequação às novas Diretrizes 

Curriculares Nacionais (DCN’s) para os cursos de Medicina Veterinária, homologadas e publicadas 

no mês de agosto de 2019, além da curricularização da extensão. Em seguida, informou que o prazo 

máximo para a implementação desse novo currículo é de dois anos a partir da publicação das DCN’s. 

O NDE já está trabalhando na composição dessa comissão e na agenda de trabalho. O presidente 

informou também sobre a situação dos cadastros dos alunos que precisam realizar o ENADE em 2019. 

Ao final da reunião, foi solicitado pelo professor Erik Amazonas de Almeida esclarecimentos sobre a 

atuação e resultados apresentados pela última comissão de estruturação curricular do curso de 

Medicina Veterinária. Foi esclarecido pelos professores Alexandre Tavela e Malcon Martinez que a 

referida comissão trabalhou em alterações curriculares durante o tempo disposto por sua Portaria. As 

alterações sugeridas naquela época não envolveram alteração de carga horária total do curso, nem 

tampouco de metodologia de ensino ou de características fundamentais do curso que justificassem 

mudança de Currículo e foram interpretadas como “alterações curriculares de menor relevância” pelo 

NDE do curso, sendo assim votadas e aprovadas. Além disso, naquele momento, entendeu-se que o 

corpo docente ainda não possuía componentes efetivos em setores fundamentais, sendo a elaboração 

de um novo currículo postergada para uma oportunidade futura. Não havendo mais a tratar, o 

presidente agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a sessão às dezessete horas e trinta 

minutos 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 _________________________________________________________ 

Aline Félix Schneider _______________________________________________________________ 

Angela Patricia Medeiros Veiga_______________________________________________________ 

Daniel Granada da Silva Ferreira ______________________________________________________ 

Erik Amazonas de Almeida___________________________________________________________ 

Malcon Andrei Martinez-Pereira ______________________________________________________ 

Marcy Lancia Pereira_______________________________________________________________ 

Kelen Cristina Basso ______________________________________________________________ 

Rogério Manoel Lemes de Campos___________________________________________________ 

Rosane Maria Guimarães Silva_______________________________________________________ 



 

Sandra Arenhart ___________________________________________________________________ 

Adriane Strack_____________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Curitibanos, 02 de agosto de 2019 


