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ATA DA 7ª SESSÃO DE 2018 DO COLEGIADO DO CURSO DE MEDICINA VETERINÁRIA 

DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA 

 

Ata da sétima sessão do Colegiado do Curso de Medicina 

Veterinária, ordinária, realizada no dia 09 de novembro de 2018, 

às 11:00hs, na sala 112 do Centro de Ensino Profissionalizante 

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

da Universidade Federal de Santa Catarina. 

 

Aos nove dias do mês de novembro de dois mil e dezoito, às dez horas e trinta minutos, na sala 

112 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, Daniel Granada da Silva Ferreira, Erik Amazonas de 

Almeida, Evelyn Winter da Silva, Manoela De Leon Nobrega Reses, Rosane Maria Guimarães da 

Silva, Sandra Arenhart, Valério Valdetar Marques Portela Júnior, Viviane Glaser; Adriane Strack e 

Gabriel Miranda Ribeiro. 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. Composição da Comissão de Estágios: O presidente comunicou 

que a vigência da Portaria que designa a Comissão de Estágios do curso terá fim em breve e propôs 

composição de nova comissão. Os professores Rosane Maria Guimarães de Silva, Sandra Arenhart e 

Álvaro Menin, atuais membros da referida comissão demonstraram interesse em continuar por mais 

um mandato. A sessão foi aberta para discussão. Cessada discussão, foi encaminhada votação. Os 

docentes supracitados, por unanimidade, comporão a comissão de estágios do curso de Medicina 

Veterinária por mais um mandato de dois anos a partir da data de publicação da Portaria, sob 

presidência da primeira. Pauta 2. Composição da Comissão de Validação de Atividades 

Complementares: O presidente comunicou que a vigência da Portaria que designa a Comissão de 

Validação de Atividades Complementares do curso terá fim em breve e propôs composição de nova 

comissão. As professoras Carine Lisete Glienke, Sandra Arenhart e Manoela de Leon Nóbrega Reses, 

atuais membros da referida comissão demonstraram interesse em continuar por mais um mandato. A 
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sessão foi aberta para discussão. Cessada discussão, foi encaminhada votação. As docentes 

supracitadas, por unanimidade, comporão a Comissão de Validação de Atividades Complementares 

do curso de Medicina Veterinária por mais um mandato de dois anos a partir da data de publicação da 

Portaria, sob presidência da primeira. Pauta 3. Alterações Curriculares para 2019/1: O presidente 

comunicou que enviara previamente a ata com propostas de adequações curriculares enviada pelo 

Núcleo Docente Estruturante do curso. No entanto, visto que houve pouco tempo para leitura do 

mesmo, procedeu-se breve leitura e discussão. Durante a discussão, foi sugerido que o NDE fizesse 

uma revisão sobre a carga horária obrigatória alocada na área de conhecimento “Saúde Pública”. Após 

a etapa de discussão, procedeu-se votação, sendo as alterações apresentadas abaixo aprovadas por 

unanimidade: 

1- Criação de disciplinas optativas: 

 a) Relações e Interações Humano-animal (BSU); 

 b) Comunicação e Relações Interpessoais (BSU); 

 c) Tópicos Avançados em Saúde Pública (BSU). 

2- Inserção de pré-requisitos em disciplinas obrigatórias do curso: 

a) Inserir CNS7206 (Microbiologia Geral) como pré-requisito de ABF7508 

(Parasitologia Veterinária); 

b) Inserir BSU7714 (Semiologia Veterinária) como pré-requisito de ABF7505 

(Doenças Parasitárias dos Animais), sendo que ABF7505 terá agora os pré-requisitos BSU7714 

e ABF7508. 

Pauta 4. Curricularização da Extensão no âmbito do curso de Medicina Veterinária: O presidente 

apresentou brevemente o relato produzido pelo NDE sobre a carga horária já aplicada em extensão 

dentro das disciplinas do curso. Tal levantamento identificou que 560 horas/aula já caracterizam 

atividades de extensão atualmente. Ainda, que este valor pode estar subestimado e deverá ser corrigido 

nos próximos dias, após envio, conferência e resposta de todos os professores que atendem ao curso. 

No entanto, mediante à esse levantamento prévio já realizado, entendemos que cumprimos o 

recomendado pelo Plano Nacional da Educação (2014/2024), em sua meta 12.7 (10% do total do curso 

ou cerca de 530 horas/aula). Pauta 5. Informes: O presidente comunicou que a Coordenação do Curso, 

bem como a Supervisão da Clínica Veterinária Escola estão em trabalho constante junto à Reitoria 

para viabilizar o quanto antes for possível estruturas adequadas ao ensino, pesquisa e extensão no 

âmbito do curso. Relatou que o regimento da Clínica Veterinária Escola estará finalizado em breve e, 

em seguida, deverá ser composto um órgão decisório para a mesma. Por fim relatou que o 

Departamentos de Projetos da UFSC está trabalhando no projeto do setor de grandes animais e que o 

prazo estabelecido pelo próprio DPAE para finalizar os projetos referentes ao setor de grandes animais, 
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patologia e setor de apoio ao diagnóstico é outubro de 2019. O prazo para finalizar o projeto do setor 

de pequenos animais é 2022. Não havendo mais a tratar, o presidente agradeceu a presença de todos e 

deu por encerrada a sessão às doze horas 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 (Presidente) ______________________________________________ 

Marcy Lancia Pereira (Subcoordenadora do Curso) _______________________________________ 

Álvaro Menin (Membro Titular BSU) __________________________________________________ 

Erik Amazonas de Almeida (Membro Titular BSU) _______________________________________ 

Manoela De Leon Nobrega Reses (Membro Titular BSU) __________________________________ 

Rogério Manoel Lemes de Campos (Membro Titular BSU) _________________________________ 

Sandra Arenhart (Membro Titular BSU) ________________________________________________  

Evelyn Winter da Silva (Membro Titular ABF) ___________________________________________ 

Rosane Maria Guimarães da Silva (Membro Titular ABF) __________________________________ 

Valério Valdetar Marques Portella Junior (Membro Titular ABF) ____________________________ 

Daniel Granada da Silva Ferreira (Membro Titular CNS) ___________________________________ 

Viviane Glaser (Membro Titular CBA) _________________________________________________ 

Adriane Strack (Membro Discente Titular) _______________________________________________ 

Gabriel Miranda Ribeiro (Membro Discente Titular) _______________________________________ 

Aline Félix Schneider (Membro Suplente BSU) ___________________________________________ 

Carine Lisete Glienke (Membro Suplente BSU) ___________________________________________ 

Grasiela de Bastiani (Membro Suplente BSU) ____________________________________________ 

Maria Conceição de Oliveira (Membro Suplente BSU) _____________________________________ 

Vanessa Sasso Padilha (Membro Suplente BSU) __________________________________________ 

Adriano Tony Ramos (Membro Suplente ABF) ___________________________________________ 

Angela Patrícia Medeiros Veiga (Membro Suplente ABF) __________________________________ 

Malcon Andrei Martinez-Pereira (Membro Suplente ABF) __________________________________ 



 

Sonia Purin da Cruz (Membro Suplente CNS) ____________________________________________ 

Kelen Cristina Basso (Membro Suplente CBA) ___________________________________________ 

Bárbara Relvas Ilyan (Membro Discente Suplente) ________________________________________ 

Edivaldo Dominique Dognani (Membro Discente Suplente) _________________________________ 

 

Curitibanos, 10 de novembro de 2018 


