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ATA DA 6ª 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 25 de outubro 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 vinte e cinco dias do mês de outubro 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, Adriano Tony Ramos, Aline 

Félix Schneider, Álvaro Menin, Angela Patricia Medeiros Veiga, Daniel Granada da Silva Ferreira, 

Grasiela de Bastiani, Malcon Andrei Martinez-Pereira, Manoela De Leon Nobrega Reses, Rosane 

Maria Guimarães Silva, Sandra Arenhart, Viviane Glaser; Maria Cecília Munaretto Torteli e Iggor 

Frederico Ortlieb. 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 da proposta de não obrigatoriedade no oferecimento de 

exame final aos alunos, para as disciplinas que se enquadrem no Art. 70 da Res. 17/CUn/97. O 

presidente realizou a leitura do referido Artigo, abrindo discussão sobre o tema. Foi apresentado o 

ofício enviado pela Coordenadoria Especial de Biociências e Saúde Única (BSU) como modelo de 

procedimento a ser adotado pelos demais departamentos responsáveis por disciplinas do curso. Após 

discussão, foi consenso que o melhor encaminhamento seria que a Coordenação do Curso retornasse 

a solicitação de indicação das disciplinas com ou sem obrigatoriedade de exame final aos 

departamentos para que estes apreciassem as propostas e encaminhassem parecer ao Colegiado do 

Curso para que este pudesse referendá-la na próxima sessão ordinária (mês de novembro). Proposta de 

encaminhamento aprovada por unanimidade. Pauta 2. Padronização da metodologia de avaliação 

dos alunos que atingirem o Prazo de Integralização Curricular (PDIC). O presidente apresentou 



 

a necessidade de estabelecer metodologia para análise dos alunos que atingirem o prazo máximo para 

integralização do currículo. Ato contínuo, abriu a sessão para discussão. Cessada a discussão, foi 

proposto o encaminhamento de estabelecer comissão para elaborar uma minuta contendo metodologia 

para julgamento dos casos enquadrados na situação acima ilustrada. Esta proposta de encaminhamento 

foi aprovada por unanimidade. A comissão será composta pelas docentes Rosane Maria Guimarães 

Silva e Manoela de Leon Nóbrega Reses e pela acadêmica Maria Cecília Munaretto Torteli e deve 

apresentar a minuta para ser apreciada na próxima sessão ordinária do Colegiado do Curso (novembro). 

Informes. O presidente informou que há duas vagas para transferências para o curso de Medicina 

Veterinária nesse semestre, sendo uma para transferência interna e outra para transferência externa. 

Também mencionou que, caso o Colegiado do Curso entenda que seja uma situação interessante, existe 

a possibilidade de solicitar à Câmara de Graduação aumento no número de vagas para transferências 

(acima do valor estabelecido pelo NDV do curso) no próximo edital, estabelecendo regras para que 

sejam selecionados alunos para fases mais avançadas do curso. 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 _________________________________________________________ 

Adriano Tony Ramos _______________________________________________________________ 

Aline Félix Schneider _______________________________________________________________ 

Alvaro Menin _____________________________________________________________________ 

Angela Patricia Medeiros Veiga_______________________________________________________ 

Daniel Granada da Silva Ferreira ______________________________________________________ 

Grasiela de Bastiani ________________________________________________________________ 

Malcon Andrei Martinez-Pereira ______________________________________________________ 

Manoela de Leon Nóbrega Reses _____________________________________________________ 

Rosane Maria Guimarães Silva_______________________________________________________ 

Sandra Arenhart ___________________________________________________________________ 

Viviane Glaser ____________________________________________________________________ 

Iggor Frederico Ortlieb ______________________________________________________________ 



 

 

Maria Cecília Munaretto Torteli _______________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Curitibanos, 25 de outubro de 2019 


