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ATA DA 7ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DO COLEGIADO DO CURSO DE MEDICINA 

VETERINÁRIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA 

 

Ata da sétima Sessão Extraordinária do Colegiado do Curso de 

Medicina Veterinária, realizada no dia 21 de junho de 2016, às 

07:30hs, na sala de reuniões 209 do Centro de Ensino 

Profissionalizante (CEDUP) do Centro de Curitibanos da 

Universidade Federal de Santa Catarina. 

 

Ao vigésimo primeiro dia do mês de junho de dois mil e dezesseis, às sete horas e trinta minutos, na 

sala 209, prédio CEDUP do Centro 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, Cristiano Gomes, Crysttian Arantes Paixão, Erik 

Amazonas de Almeida, Francielli Cordeiro Zimermann, Giuliano Moraes Figueiró, Rogério Manoel 

Lemes de Campos, Rosane Maria Guimarães da Silva e Sandra Arenhart; Marcos Maciel Maba e João 

Gabriel de Oliveira. 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 de parecer sobre reaproveitamento de concurso na área de 

morfologia animal: após apresentação do resultado do processo de vistas pelo professor Erik, com o 

relato de que não via impedimento ou irregularidade no processo de reaproveito do concurso da 

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

Animal, no qual a Doutora Heloisa Maria Falcão Mendes, fora aprovada em segundo lugar. Dessa 

forma, procedeu-se votação sobre o encaminhamento a ser dado no que diz respeito ao código de vaga 

referente à redistribuição do professor Marcello Machado, sendo que nove votos foram favoráveis ao 

processo de reaproveitamento do concurso da UFVJM (desde que a Doutora Heloisa assuma 

efetivamente as disciplinas de Anatomia como consta em parecer anexo); duas abstenções e um 

voto favorável ao encaminhamento da vaga para novo concurso. Sem mais a ser tratado, o presidente 

agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a sessão às oito horas, e cinco 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 ____________________________________________________________ 

Cristiano Gomes________________________________________________________________ 

Crysttian Arantes Paixão__________________________________________________________ 

Erik Amazonas de Almeida _______________________________________________________ 

Francielli Cordeiro Zimermann ____________________________________________________ 

Giuliano Moraes Figueiró ________________________________________________________ 

Rogério Manoel Lemes de Campos _________________________________________________ 

Rosane Maria Guimarães da Silva __________________________________________________ 

Sandra Arenhart ________________________________________________________________ 

Marcos Maciel Maba ____________________________________________________________ 

João Gabriel de Oliveira _________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

Curitibanos, 21 de junho de 2016 


