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ATA DA 9ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DO COLEGIADO DO CURSO DE MEDICINA 

VETERINÁRIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA 

 

Ata da nona Sessão do Colegiado do Curso de Medicina 

Veterinária, Extraordinária, realizada no dia 12 de agosto de 2016, 

às 09:00hs, na sala 204 do Centro de Ensino Profissionalizante 

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

Universidade Federal de Santa Catarina. 

 

Ao décimo segundo dia do mês de agosto de dois mil e dezesseis, às nove horas, na sala 204, prédio 

CEDUP do Centro de Ciências Rurais, Campus 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, Álvaro Menin, Angela Patrícia Medeiros Veiga, Carine Lisete 

Glienke, Crysttian Arantes Paixão, Erik Amazonas de Almeida, Francielli Cordeiro Zimermann, 

Giuliano Moraes Figueiró, Greicy Michele Marafiga Conterato, Rogério Manoel Lemes de Campos, 

Rosane Maria Guimarães da Silva; 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. Situação do aluno João Vitor 

Janesko Zaions na disciplina Histologia Veterinária 1: o presidente leu o memorando enviado 

previamente pelo professor Adriano Tony Ramos (Anexo 01), destacados os trechos:  

“No semestre de 2016-1 na disciplina de Histologia Veterinária I (CBV7604) o aluno João Vitor 

Janesko Zaions não teve aprovação por frequência, segundo a professora Fernanda Jonck 

(substituta com o contrato encerrado). A referida professora, que era responsável pela 

disciplina após verificação de assinaturas constatou que em algumas aulas outra pessoa estava 

assinando a chamada pelo referido aluno, e em algumas ocasiões isso foi detectado durante o 

final da aula quando foi realizada uma conferência da lista de presenças. Desta maneira o 

mesmo estaria com frequência suficiente (FS), porém se forem confirmadas as fraudes nas 

assinaturas os mesmo ficaria com frequência insuficiente (FI). Desta maneira para não 

prejudicar o referido aluno, foi atribuída ao mesmo a menção I, para que os fatos relatados 



 

acima fossem averiguados, como também foi permitido ao aluno que curse a disciplina de 

Histologia Veterinária II (CBV7605). 

Após discussão, o presidente sugeriu como encaminhamento a nomeação de um relator para averiguar 

a documentação e emitir um parecer sobre o caso. Proposta aprovada por maioria, sendo uma abstenção 

e onze votos favoráveis. O presidente sugeriu o nome do professor Rogério Manoel Lemes de Campos 

e interpôs prazo de finalização de trabalhos e emissão de parecer até o dia 11/10/2016, quarenta e oito 

horas antes da provável data da reunião ordinária do Colegiado do mês de outubro. Aprovado por 

unanimidade. Pauta 2. Apreciação do parecer da comissão de revalidação de diploma de origem 

estrangeira (anexo 02): o presidente apresentou o parecer da Comissão sobre o diploma da requerente 

Cristina Leonor Roda Martins, referente ao processo 23080.019782/2016-89. Parecer aprovado por 

unanimidade. Pauta 3. Adequação do Colegiado do Curso de Medicina Veterinária quanto à 

representatividade dos departamentos e elaboração do Regimento do Curso: o presidente 

informou que houve solicitação por parte da direção do Campus para que os Colegiados de Cursos 

pertencentes ao Centro de Ciências Rurais se adequassem ao regimento vigente na UFSC quanto à sua 

composição e representatividade. Ato contínuo, o presidente propôs que se formasse uma comissão 

para trabalhar no Regimento do Curso de Medicina Veterinária ao longo do semestre 2017/2. Proposta 

aprovada por unanimidade. A partir da conclusão da redação e aprovação do Regimento do Curso, o 

Colegiado passará a adotar a representatividade departamental regida pelo mesmo. Aprovado por 

unanimidade. A Comissão de Redação do Regimento do Curso de Medicina Veterinária será composta 

por Alexandre de Oliveira Tavela, presidente, Giuliano Moraes Figueiró, Sandra Arenhart 

(condicionado a aceitação pela mesma) e Marcos Maciel Maba. Constituição da comissão aprovada 

por unanimidade. Pauta 4. Situação das disciplinas e corpo docente em 2016/2: o presidente 

apresentou uma planilha contendo todas as disciplinas obrigatórias do curso e os respectivos docentes 

envolvidos com as mesmas. Ressaltou a necessidade de mais docentes efetivos atendendo o curso de 

Medicina Veterinária em diversas áreas e que hoje, são cobertas por docentes substitutos. Salvo 

imprevistos, todas as disciplinas do curso devem ser cobertas até o meio do semestre, desde que se 

fechem as turmas com menos de 12 alunos matriculados. Não houve manifestação contrária ao exposto 

pelo presidente. Pauta 5. Estande da Medicina Veterinária na SEPEX: Ponto solicitado pela 

professora Angela, que mencionou a importância da participação do curso, sobretudo dos docentes das 

áreas afins à temática deste ano. O professor Rogério apresentou diversas propostas que foram 

discutidas, dentre elas a participação dos grupos de estudos, laboratórios, grupos de pesquisa e 

formação de estande pela Coordenação representando o curso no evento. Os professores interessados 

deverão responder à chamado do professor Rogério por e-mail. Encaminhamento aprovado por 

unanimidade. Pauta 6. Informes: o presidente informou que está aberta a planilha online para 



 

preenchimento dos dados do curso no sistema E-MEC e que o prazo para enviar as documentações à 

SEPLAN/DPGI/UFSC para digitação é o dia 18/08/2016. Acrescentou ainda que, muito 

provavelmente o curso receberá a visita do MEC ainda no corrente semestre. A professora Francielli 

relatou que a comissão formada para estabelecer propostas de cobranças para atendimentos e serviços 

veterinários está trabalhando em um memorando e em breve deve submeter tal documento ao 

Colegiado para apreciação. 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_____________________________________________________________________ 

Angela Patrícia Medeiros Veiga _______________________________________________________ 

Carine Lisete Glienke_______________________________________________________________ 

Crysttian Arantes Paixão ____________________________________________________________ 

Erik Amazonas de Almeida __________________________________________________________ 

Francielli Cordeiro Zimermann _______________________________________________________ 

Giuliano Moraes Figueiró ____________________________________________________________ 

Greicy Michele Marafiga Conterato ____________________________________________________ 

Luiz Ernani Henkes ________________________________________________________________ 

Marcy Lancia Pereira _______________________________________________________________ 

Rogério Manoel Lemes de Campos ____________________________________________________ 

Rosane Maria Guimarães da Silva _____________________________________________________ 

Sandra Arenhart ___________________________________________________________________ 

Vanessa Sasso Padilha_______________________________________________________________ 

Marcos Maciel Maba _______________________________________________________________ 

João Gabriel de Oliveira _____________________________________________________________ 

Curitibanos, 12 de agosto de 2016 


