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ATA DA 6ª SESSÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO CURSO DE MEDICINA 1 

VETERINÁRIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA 2 

 3 
Ata da sexta Sessão Extraordinária do Colegiado do Curso de 4 
Medicina Veterinária, realizada no dia 17 de junho de 2016, às 5 
10:15, na sala de reuniões 209 do Centro de Ensino 6 
Profissionalizante (CEDUP) do Centro de Curitibanos da 7 
Universidade Federal de Santa Catarina. 8 

 9 

Ao décimo sétimo dia do mês de junho de dois mil e dezesseis, às dez horas e quinze minutos, na sala 10 

209, prédio CEDUP do Centro de Curitibanos reuniu-se o Colegiado do Curso de Medicina Veterinária 11 

da UFSC, com a presença dos Senhores Conselheiros: Alexandre de Oliveira Tavela, na qualidade de 12 

presidente, Adriano Tony Ramos, Álvaro Menin, Angela Patrícia Medeiros Veiga, Carine Lisete 13 

Glienke, Cristiano Gomes, Erik Amazonas de Almeida, Francielli Cordeiro Zimermann, Giuliano 14 

Moraes Figueiró, Greicy Michele Marafiga Conterato, Luiz Ernani Henkes, Marcy Lancia Pereira, 15 

Rogério Manoel Lemes de Campos, Rosane Maria Guimarães da Silva e Sandra Arenhart; Marcos 16 

Maciel Maba e João Gabriel de Oliveira. As ausências foram justificadas. O presidente cumprimentou 17 

a todos e, havendo quórum, deu por aberta a sessão. Ato contínuo submeteu a apreciação à ordem do 18 

dia, ficando esta da seguinte forma: Pauta 1. Deliberação sobre os critérios para quebras de pré-19 

requisitos (anexo 01): após breve apresentação do anexo 01 pelo presidente, o Colegiado deliberou 20 

pela aprovação dos critérios para quebras de pré-requisitos propostos, sendo o documento aprovado 21 

por unanimidade. Pauta 2. Apreciação de pareceres relacionados a pedidos de revalidação de 22 

diplomas estrangeiros (anexo 02): após apresentação do parecer (anexo 02) pelas professoras Rosane 23 

e Angela, o Colegiado deliberou pela aprovação do parecer, sendo o documento aprovado por 24 

unanimidade. Pauta 3. Apreciação do projeto da Especialização em Alimentos de Origem Animal 25 

(Inspeção, tecnologia, vigilância sanitária): após apresentação do projeto (anexo 03) pelo professor 26 

Rogério, o Colegiado aprovou a proposta por unanimidade. Ato contínuo, foram indicados, 27 

respectivamente, os professores Rogério Manoel Lemes de Campos e Adriano Tony Ramos para as 28 

funções de Coordenador e Vice-coordenador do Curso de Especialização em Inspeção, Higiene e 29 



 

Tecnologia de Alimentos de Origem Animal. Pauta 4. Apreciação do perfil de vaga de docente 30 

efetivo para a área de Anatomia (anexo 04): após apresentação do formulário para contratação de 31 

docente efetivo referente ao código de vaga oriundo da redistribuição do professor Marcello Machado 32 

da área de Anatomia Animal, o Colegiado sugeriu alterações no documento original produzido pela 33 

professora Rosane. Após realizadas as alterações sugeridas, o formulário foi aprovado por 34 

unanimidade. Pauta 5. Apreciação de parecer sobre reaproveitamento de concurso na área de 35 

morfologia animal (anexo 05): após apresentação da solicitação de reaproveitamento de concurso da 36 

Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM) na área de Morfofisiologia 37 

Animal realizada pela segunda colocada no referido concurso, a Doutora Heloisa Maria Falcão 38 

Mendes, a professora Rosane indicou parecer favorável ao processo (anexo 05). O professor Erik 39 

solicitou vistas do processo. O presidente se comprometeu a enviar os documentos para melhor 40 

subsidiar as decisões do Colegiado. O Colegiado deliberou por realizar nova reunião na terça-feira dia 41 

21/06/2016, para apreciar e deliberar sobre o parecer emitido pela professora Rosane e sobre os 42 

encaminhamentos a respeito da vaga de professor efetivo oriunda do processo de redistribuição do 43 

professor Marcello. Pauta 6. Apreciação do perfil de vaga de docente substituto para a área de 44 

Clínica Médica de Pequenos Animais (anexo 06): após apresentação do formulário para contratação 45 

de professor substituto referente ao código de vaga oriundo da licença maternidade da professora 46 

Marcy Lancia Pereira da área de Clínica Médica de Pequenos Animais, o Colegiado sugeriu alterações 47 

no documento original produzido pela professora Marcy. Após realizadas as alterações sugeridas, o 48 

formulário foi aprovado por unanimidade. Pauta 7. Inserção das aulas de campo e viagens de estudo 49 

no PPC em conformidade com a RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 57/CUn/2015, DE 4 DE 50 

AGOSTO DE 2015. O presidente explanou sobre o cancelamento das viagens de estudos do curso de 51 

Medicina Veterinária a partir da metade do semestre letivo de 2016.1. Em seguida, apresentou a 52 

proposta de encaminhamento de realização de estudo para inserção das aulas de campo e viagens de 53 

estudo no Projeto Pedagógico do Curso de Medicina Veterinária pelo Núcleo Docente Estruturante. A 54 

proposta foi aprovada por unanimidade. Pauta 8. Informes: a. Resultados dos processos de 55 

transferências e retornos: o presidente relatou que houve 42 inscrições para o processo de 56 

preenchimento de vagas ociosas do curso de Medicina Veterinária e ingresso em 2016.2. Os 42 57 

inscritos concorreram por 26 vagas, sendo que houve preenchimento de 100% das vagas ociosas do 58 

curso. Dos aprovados, 10 são transferidos internos (Inciso I), 10 são transferidos externos (Inciso II) e 59 

seis são retornos de graduados (Inciso III). Renovação dos contratos de professores substitutos. O 60 

presidente comunicou recebeu comunicado da PROGRAD dizendo que as vagas de substitutos 61 

relativas a vacâncias até 2007 foram retiradas da UFSC pelo MEC, portanto, já não pertencem mais a 62 

Universidade. Isso implica na não renovação automática dos contratos dos substitutos Júlio Cezar 63 



 

Dadalt, Eveline Caterine Sandri, Fernanda Jonk e Marina Perissotto Dal Pont. Na tentativa de 64 

resolução do impasse, o presidente terá reunião com a PROGRAD na semana seguinte, em conjunto 65 

com a direção do Centro de Curitibanos, com o intuito de remediar esse impasse. Sem mais a ser 66 

tratado, o presidente agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a sessão às doze horas, e quinze 67 

minutos da qual, para constar, eu, Alexandre de Oliveira Tavela, lavrei a presente ata que, se aprovada, 68 

será assinada por mim e pelos demais membros.69 
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