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ATA DA 6ª SESSÃO DE 2020 DO COLEGIADO DO CURSO DE MEDICINA VETERINÁRIA 

DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA 

 

Ata da sexta sessão do Colegiado do Curso de Medicina 

Veterinária, extraordinária, realizada no dia 11 de setembro de 

2020, às 16:45hs, remota, por meio do aplicativo Google Meet. 

 

Aos onze dias do mês de setembro de dois mil e vinte, às dezesseis horas e quarenta e cinco minutos, 

remotamente por meio do aplicativo Google Meet, 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 Bedin, Alvaro Menin, Angela 

Patrícia Medeiros Veiga, Daniel Granada da Silva Ferreira, Erik Amazonas de Almeida, Evelyn Winter 

da Silva, Malcon Andrei Martinez-Pereira (suplente), Rogério Manoel Lemes de Campos, Rosane 

Maria Guimarães Silva, Sandra Arenhart e Viviane Glaser. Não houve ausências. 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. Homologação do resultado das 

eleições para a coordenação do curso de Medicina Veterinária. O presidente apresentou ao 

Colegiado os resultados da eleições, ocorridas no dia 08 de setembro de 2020: 

1- 32 votos favoráveis à chapa única (Malcon Andrei Martinez Pereira – Coordenador e Alvaro Menin 

– Subcoordenador) e 02 votos em branco (contra a chapa), totalizando os 34 votos válidos, o 

equivalente a 94% em favor à chapa única. 

2- 118 votos favoráveis à chapa única (Malcon Andrei Martinez Pereira – Coordenador e Alvaro Menin 

– Subcoordenador) e 24 votos em branco (contra a chapa), totalizando os 142 votos válidos, o 

equivalente a 83% em favor à chapa única. 

Aplicando-se a fórmula prevista no edital 08/2020/CCR/CBS, a chapa única obteve 88,6% dos votos 

válidos. Considerando o disposto no edital 08/2020/CCR/CBS, “será considerada eleita a chapa que 

obtiver o maior número de votos válidos”. Desta forma o resultado final das eleições para coordenação 

do curso de Medicina Veterinária para a gestão 2020/2022 é: Chapa eleita: chapa única (Malcon 

Andrei Martinez Pereira – Coordenador e Alvaro Menin – Subcoordenador). Ato contínuo abriu 

a sessão para discussão. Cessada a discussão, procedeu-se votação o ato ad referendum aprovado por 

unanimidade. Pauta 2. Informes. O presidente esclareceu dúvidas acerca do procedimento de 

matrícula. Ato contínuo informou que encaminhará a ata assinada com a homologação do resultado 

das eleições assim que possível e mencionou que essa seria a última sessão presidida por ele, se 

dispondo a auxiliar no processo de transição se necessário e desejando boa sorte à chapa eleita. 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 Bedin _________________________________________________________ 

 

Álvaro Menin ____________________________________________________________________ 

 

Angela Patrícia Medeiros Veiga______________________________________________________ 

 

Daniel Granada da Silva Ferreira _____________________________________________________  

 

Erik Amazonas de Almeida _________________________________________________________ 

 

Evelyn Winter da Silva _____________________________________________________________ 

 

Malcon Andrei Martinez-Pereira (suplente)_____________________________________________ 

 

Rogério Manoel Lemes de Campos ____________________________________________________ 

 

Rosane Maria Guimarães Silva _______________________________________________________ 

 

Sandra Arenhart __________________________________________________________________ 

 

Viviane Glaser ___________________________________________________________________ 

Curitibanos, 11 de setembro de 2020 
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