
 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA 
Curso de Medicina Veterinária 

Centro de Curitibanos - Rodovia Ulysses Gaboardi – Km 3 CEP: 89520-000 – Curitibanos (SC) 

Tel: 48 3721-6270 - e-mail: medicina.veterinaria@contato.ufsc.br 
 

 

ATA DA 8ª SESSÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO CURSO DE MEDICINA 

VETERINÁRIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA 

 

Ata da oitava Sessão Ordinária do Colegiado do Curso de 

Medicina Veterinária, realizada no dia 15 de julho de 2016, às 

10:15hs, na sala de reuniões 209 do Centro de Ensino 

Profissionalizante (CEDUP) do Centro de Curitibanos da 

Universidade Federal de Santa Catarina. 

 

Ao décimo quinto dia do mês de julho de dois mil e dezesseis, às dez horas e quinze 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, Álvaro Menin, Carine Lisete Glienke, Erik Amazonas de Almeida, 

Francielli Cordeiro Zimermann, Giuliano Moraes Figueiró, Greicy Michele Marafiga Conterato, Luiz 

Ernani Henkes, Rogério Manoel Lemes de Campos, Rosane Maria Guimarães da Silva, Sandra 

Arenhart e Vanessa Sasso Padilha; Marcos Maciel Maba. 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. Vagas de substitutos e situação 

das disciplinas em 2016/2: o presidente informou que o contrato de todos os substitutos que atendem 

o curso de Medicina Veterinária se encerram no dia 31/07/2016 e que, aqueles que ocupam as vagas 

“podres” (sem justificativa legal) não terão seu contrato renovado. Esclareceu ainda, que a PROGRAD 

está buscando vagas justificáveis em outros departamentos da UFSC para empréstimo e renovação dos 

contratos de nossos substitutos, porém ainda não existe perspectiva de quantos professores serão 

mantidos para o semestre 2016/2. Por outro lado, teremos a manutenção do professor Conrado Gamba 

e uma vaga devido à licença maternidade da professora Marcy Lancia Pereira. Após discussão, o 

presidente propôs reunião extraordinária para encaminhamentos sobre esse assunto no início do 

semestre letivo de 2016/2, no dia 08/08/2016, horário a definir. Aprovado por unanimidade. Pauta 2. 

ENADE: o presidente informou que a Medicina Veterinária é um dos cursos que fará o ENADE 2016 

e que selecionará os alunos formandos de 2017/1 ou que completarem 80% ou mais da carga horária 



 

do curso até 31/07/2016. Ainda, que a prova do ENADE será no dia 20/11/2016 (domingo). Foi 

proposta a realização de estudo sobre uma política de ações para a preparação dos alunos para a prova 

do ENADE, que seria posteriormente discutida e votada em reunião seguinte. Proposta aceita por 

unanimidade. Pauta 3. Reconhecimento do Curso: o presidente informou que o preenchimento do 

formulário online para o reconhecimento do curso ainda não está disponível e concluiu que o provável 

semestre para visita do MEC será o 2016/2. Foi proposta uma reunião com o Sérgio Roberto Pinto da 

Luz (SEPLAN/DPGI/UFSC), em horário e data a serem definidos, para maiores instruções sobre o 

preenchimento do formulário. Proposta aprovada por unanimidade. Pauta 4. Estudo e planejamento 

sobre demandas de vagas represadas nas disciplinas: foi apresentado pelo presidente o anexo 01, 

contendo informações tais quais índices de aprovação e reprovação e demandas por vagas nas 

disciplinas de primeira à terceira fase. Após explanação, foi informado que nos próximos semestres a 

coordenação trabalhará no sentido de prever demandas de vagas represadas para planejar o número de 

turmas abertas nas disciplinas do curso, bem como o número de vagas ofertadas em cada turma aberta, 

respeitando a carga horária docente e o espaço físico disponível. Também foram destacados altos 

índices de reprovações em algumas disciplinas do curso e ressaltada a preocupação da Coordenação 

no que diz respeito a tais índices. Após discussão, procedeu-se o encerramento do ponto de pauta. 

Pauta 6. Projeto para cobrança de serviços veterinários. As técnicas Cinthia Medeiros e Thaís 

Borges apresentaram o projeto de extensão que fomentará a cobrança dos serviços veterinários no 

Centro de Curitibanos. Foram salientadas as necessidades mínimas para o funcionamento do projeto 

dos pontos de vista estrutural e de recursos humanos e financeiros, com o objetivo de atualizar o 

Colegiado sobre o andamento do projeto. Após discussão, procedeu-se o encerramento do ponto de 

pauta. 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 ____________________________________________________________ 

Álvaro Menin___________________________________________________________________ 

Carine Lisete Glienke______________________________________________________________ 

Erik Amazonas de Almeida _______________________________________________________ 

Francielli Cordeiro Zimermann ____________________________________________________ 

Giuliano Moraes Figueiró ________________________________________________________ 



 

Greicy Michele Marafiga Conterato ___________________________________________________ 

Rogério Manoel Lemes de Campos ____________________________________________________ 

Rosane Maria Guimarães da Silva _____________________________________________________ 

Sandra Arenhart ___________________________________________________________________ 

Vanessa Sasso Padilha_______________________________________________________________ 

Marcos Maciel Maba _______________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

Curitibanos, 15 de julho de 2016 


