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ATA DA 7ª SESSÃO DE 2019 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 29 de novembro de 2019, 

às 16:00hs, 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 nove dias do mês de novembro de dois mil e dezenove, às dezesseis horas, 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, Adriano Tony Ramos, Angela Patricia Medeiros Veiga, 

Daniel Granada da Silva Ferreira, Erik Amazonas de Almeida, Grasiela de Bastiani, Manoela De Leon 

Nobrega Reses, Maria Conceição de Oliveira, Rogério Manoel Lemes de Campos, Rosane Maria 

Guimarães Silva, Sandra Arenhart. 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 ata da sexta sessão ordinária de 2019. 

O presidente realizou a leitura da referida ata. Ato contínuo, abriu a sessão para discussão. Cessando 

a etapa de discussão, procedeu-se a votação. Aprovado por unanimidade. Pauta 2. 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/97.1. O presidente relembrou parte da discussão 

ocorrida na sessão anterior e abriu discussão sobre o tema. Após discussão, foi proposta a homologação 

das solicitações de dispensa de exame final realizadas pelos departamentos através dos ofícios 

previamente encaminhados. Foram aprovadas por unanimidade e homologadas as solicitações dos 

departamentos ABF e CNS e das Coordenadorias Especiais BSU e CBA que, na interpretação deste 

Colegiado cursaram em acordo com o disposto na Res. 17/CUn/97, ficando a obrigatoriedade ou não 

da aplicação do exame final de acordo com a tabela anexa (Anexo 01). A Coordenação do curso deverá 

dar retorno aos departamentos solicitando providências naqueles casos das propostas não 



 

contempladas ou que diferem da decisão Colegiada. Pauta 3. Padronização da metodologia de 

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

apresentou a minuta contendo metodologia para julgamento dos casos enquadrados na referida situação 

elaborada pela comissão composta pelas docentes Rosane Maria Guimarães Silva e Manoela de Leon 

Nóbrega Reses e pela acadêmica Maria Cecília Munaretto Torteli. O presidente abriu a sessão para 

discussão. Durante a discussão, foram sugeridas os seguintes incrementos no texto: 1- Inclusão do 

prazo para envio dos documentos (a solicitação deve ser realizada até a primeira semana de aula do 

semestre que antecede o PDIC). 2- É responsabilidade do aluno fazer a solicitação junto à secretaria 

acadêmica do Campus. 3- A solicitação, caso deferida, terá validade de um semestre, devendo, 

conforme necessidade, ser realizada e reavaliada a cada semestre. Cessada a discussão, procedeu-se 

votação. A minuta, acrescida dos itens acima, foi aprovada por unanimidade e deverá configurar como 

normativa para julgamento dos casos de avaliação do PDIC a partir da data desta sessão (Anexo 02). 

Pauta 4. Solicitação de relatório referente às atividades da penúltima comissão de avaliação e 

proposição das alterações do PPC do Curso. O professor Erik Amazonas de Almeida solicitou 

formalmente o relatório das atividades da penúltima comissão de avaliação e proposição das alterações 

do PPC do Curso de Medicina Veterinária. Após discussão, sugeriu-se solicitar o referido relatório ao 

NDE e enviar aos membros do colegiado por e-mail. Encaminhamento aprovado por unanimidade. 

Informes. O presidente informou que houve ENADE no dia 24/11/2019 e que tudo ocorreu dentro da 

normalidade. Ainda não há informação sobre o comparecimento dos alunos. Segundo calendário 

divulgado, as notas serão disponibilizadas apenas a partir de meados de 2020. Durante a etapa de 

“Informes” foi sugerida a análise da viabilidade de metodologias de tutorias para os alunos 

frequentemente reprovados em disciplinas do curso. A ideia será enviada para discussão no NDE. 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 _______________________________________________________________ 

Angela Patricia Medeiros Veiga_______________________________________________________ 

Daniel Granada da Silva Ferreira ______________________________________________________ 

Erik Amazonas de Almeida __________________________________________________________ 

Grasiela de Bastiani ________________________________________________________________ 



 

Manoela de Leon Nóbrega Reses _____________________________________________________ 

Maria Conceição de Oliveira ________________________________________________________ 

Rogério Manoel Lemes de Campos ____________________________________________________ 

Rosane Maria Guimarães Silva_______________________________________________________ 

Sandra Arenhart ___________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Curitibanos, 29 de novembro de 2019 

 


