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ATA DA 10ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DO COLEGIADO DO CURSO DE MEDICINA 

VETERINÁRIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA 

 

Ata da décima Sessão do Colegiado do Curso de Medicina 

Veterinária, Extraordinária, realizada no dia 09 de setembro de 

2016, às 10:00hs, na sala 210 do Centro de Ensino 

Profissionalizante (CEDUP) do Centro de Ciências Rurais, 

Campus de Curitibanos da Universidade Federal de Santa 

Catarina. 

 

Ao nono dia do mês de setembro de dois mil e dezesseis, às dez horas, na sala 210, prédio CEDUP do 

Centro de Ciências Rurais, 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, Álvaro Menin, Angela Patrícia Medeiros Veiga, Carine 

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

Giuliano Moraes Figueiró, Rogério Manoel Lemes de Campos, Sandra Arenhart; 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. Composição de Comissão dos Espaços Físicos necessários ao Curso de 

Veterinária, que será responsável pelo acompanhamento dos processos referentes ao LACIPA, 

Fazenda Escola e Hospital Veterinário: o presidente ressaltou a importância do acompanhamento 

dos processos referentes aos espaços físicos importantes para o Curso de Medicina Veterinária ser 

realizado por docentes com aptidão e afinidade em áreas de atuação com tais estruturas. Ato contínuo 

propôs que o Colegiado fosse representado por uma comissão que teria caráter consultivo quanto à 

Infraestrutura do Curso. Proposta aprovada por unanimidade. Foram sugeridos os nomes dos 

professores Giuliano Moraes Figueiró (representando o setor de grandes animais), Angela Patrícia 

Medeiros Veiga (representando o setor de diagnóstico), Carine Lisete Glienke (representando o setor 

zootécnico) e Vanessa Sasso Padilha (representando o setor de pequenos animais) para composição da 

comissão. Composição aprovada por unanimidade. Foi sugerido o nome “Comissão de Infraestrutura 



 

do Curso de Medicina Veterinária” para tal comissão. Aprovado por unanimidade. A cargo da 

Comissão, fica a escolha de sua presidência. Pauta 2. Composição de Comissão para Validação de 

Atividades Complementares de 2016/2: o presidente comunicou que está aberta a etapa de solicitação 

de validação de atividades complementares de 2016/2 e solicitou a manifestação dos interessados a 

participar da Comissão de Avaliação. Se manifestaram as professoras Sandra Arenhart, Carine Glienke 

e Francielli Cordeiro Zimermann. Esta composição foi aprovada por unanimidade. A cargo da 

Comissão, fica a escolha de sua presidência.  Pauta 3. Deliberação sobre a composição do Colegiado 

do Curso no período de transição, até a data da aprovação 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 e que o prazo para o Colegiado solicitar a eleição de representantes 

pelos departamentos se finalizaria dia 09 de setembro de 2016. Dessa forma, foi proposto pelo 

presidente que o Colegiado do Curso de Medicina Veterinária assuma constituição representativa, 

baseada no previsto pela Resolução nº 017/CUn/97 tão logo quanto for emitida a portaria dando posse 

aos novos membros e que tal portaria revogue a anterior. Proposta aprovada por unanimidade. Até que 

seja aprovado o Regimento do Curso, o Colegiado de Medicina Veterinária terá a seguinte 

Constituição: Coordenador do Curso (Presidente do Colegiado); Subcoordenador do Curso; 

Representantes dos Departamentos de Ensino (com direito a suplentes), na proporção de 1 (um) para 

cada participação do Departamento igual a 10% (dez por cento) da carga horária total necessária à 

integralização do curso; Um representante docente por cada Departamento da Unidade de Ensino que 

não atinja a participação de 10% da carga horária total (com direito a suplentes); Representantes do 

corpo discente, na proporção igual à parte inteira do resultado obtido na divisão de número de não 

discentes por cinco (com direito a suplentes). 

Considerando o Currículo do Curso vigente e os Departamentos homologados na presente data, temos: 

1 Coordenador do Curso e Presidente do Colegiado 

 1 Subcoordenador do Curso 

5 Representantes da Coordenadoria Especial de Biociências e Saúde Única (com suplentes) 

 3 Representantes do Departamento de Agricultura, Biodiversidade e Florestas (com suplentes) 

 1 Representante do Departamento de Ciências Naturais e Sociais (com suplente) 

 1 Representante da Coordenadoria Especial de Ciências Biológicas e Agronômicas (com 

suplente) 

 2 Representantes Discentes 

Pauta 4. Discussão sobre o Regimento do Curso de Medicina Veterinária, com prioridade na 

definição da composição do Colegiado do Curso e representatividade dos Departamentos (Anexo 



 

01): o presidente o documento elaborado pela Comissão do Regimento, que foi apreciado pelo 

Colegiado. Houve discussão a respeito dos artigos 1 a 15, sendo que os demais itens serão discutidos 

numa próxima reunião extraordinária. Devido à atingir o tempo máximo de reunião (2 horas), 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 ________________________________________________________ 

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, 09 de setembro de 2016 


