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ATA DA 10ª SESSÃO DE 2017 DO COLEGIADO DO CURSO DE MEDICINA VETERINÁRIA 

DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA 

 

Ata da décima sessão do Colegiado do Curso de Medicina 

Veterinária, ordinária, realizada no dia 15 de novembro de 2017, 

às 08:30hs, na sala 201 do Centro de Ensino Profissionalizante 

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

da Universidade Federal de Santa Catarina. 

 

No décimo quinto dia do mês de dezembro de dois mil e dezessete, às oito horas e trinta   

minutos, na sala 201 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, 

Angela Patricia Medeiros Veiga, Carine Lisete Glienke, Erik Amazonas de Almeida, Giuliano 

Moraes Figueiró, Greicy Michele Marafiga Conterato, Marcy Lancia Pereira, Patrícia Maria 

Oliveira Pierre Castro, Rogério Manoel Lemes de Campos, Sandra Arenhart; Gabriela Dick, 

Thiago Resin Niero. 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. Aprovação da ata da nona sessão de 2017 do 

Colegiado do Curso de Medicina Veterinária. O presidente enviara a referida ata com 

antecedência aos membros do Colegiado para apreciação. Sendo assim, abriu a sessão para 

discussão. Esgotada a discussão, encaminhou-se a votação. Ata aprovada por unanimidade. 

Pauta 2. Análise e deliberação sobre situação excepcional de quebra de pré-requisito. A 

pauta referiu-se à solicitação encaminhada pela acadêmica Cristiane Parisotto, de quebra de 

pré-requisito da disciplina Estatística Básica, para que a referida requerente pudesse cursar a 

disciplina Estágio Curricular Supervisionado no primeiro semestre de 2018. O presidente 

explicou que essa solicitação chegou ao Colegiado de forma excepcional devido à condições 

particulares da requerente, sendo tal deliberação útil apenas se ocorresse ainda no mês de 

dezembro. O presidente apresentou a justificativa da requerente e abriu a sessão para discussão. 

Esgotada a discussão, encaminhou-se a votação se o caso em questão se tratava de uma situação 

de excepcionalidade. A situação foi considerada excepcional pela maioria dos presentes. Em 

seguida, abriu-se votação para a aprovação ou não da quebra de pré-requisito. Por maioria de 

votos, houve aprovação do deferimento da solicitação de quebra de pré-requisito Estatística 

Básica para que a acadêmica possa cursar o Estágio no primeiro semestre de 2018. Ainda, 



 

entende-se que a acadêmica, para integralização curricular, deve cursar todas as disciplinas 

obrigatórias do curso, sendo que esta decisão do Colegiado não implica em dispensa de tal 

premissa. Por fim, esse caso foi avaliado como excepcional, não podendo ser considerado como 

prerrogativa para outros estudantes que venham a solicitar quebras de pré-requisitos no futuro. 

Pauta 3. Análise e deliberação sobre as propostas de alterações no Regimento do Estágio 

Obrigatório Supervisionado. Por solicitação do Colegiado, esse ponto de pauta foi 

removido. A matéria foi encaminhada ao NDE do curso para discussão mais aprofundada e o 

resultado deve retornar ao Colegiado para deliberação na próxima sessão. Pauta 4: Apreciação 

do memorando referente às perspectivas de atendimento à resolução do CFMV nº 1137, 

de 16 de dezembro de 2016. O presidente enviara o referido memorando (anexo 01) com 

antecedência aos membros do Colegiado para apreciação. Sendo assim, abriu a sessão para 

discussão. Após discussão e ajustes, o documento final consta como anexo 1 desta ata. 

Informes. O presidente informou que o dia 15/12/2017 era o último dia para digitação de notas, 

segundo calendário acadêmico e ressaltou a importância do cumprimento desse prazo para o 

bom andamento das atividades administrativas do curso. Ainda, informou que o prazo para 

envio dos planos de ensino com alterações de metodologia ou conteúdo a ser ministrado finaliza 

na primeira semana de fevereiro. Foi sugerido que os professores do curso reservassem a 

semana de 04 a 09 de junho de 2018 para as atividades relacionadas à Semana Acadêmica de 

Medicina Veterinária. Os códigos da disciplinas do curso serão alterados para atender à nova 

divisão departamental do Centro, sendo que os novos códigos entrarão em vigor no segundo 

semestre de 2018. As obras de adequação do Laboratório de Clínica e Imagem de Pequenos 

Animais (LACIPA) iniciarão no dia 08 de janeiro de 2018 com previsão de conclusão em 120 

dias. Não havendo mais a tratar, o presidente agradeceu a presença de todos e deu por encerrada 

a sessão às nove 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 (Presidente) ______________________________________________ 

Marcy Lancia Pereira (Subcoordenadora do Curso) _______________________________________ 

Álvaro Menin (Membro Titular BSU) __________________________________________________ 

Carine Lisete Glienke (Membro Titular BSU) ____________________________________________ 

Erik Amazonas de Almeida (Membro Titular BSU) _______________________________________ 

Rogério Manoel Lemes de Campos (Membro Titular BSU) _________________________________ 

Sandra Arenhart (Membro Titular BSU) ______________________________________________  

Angela Patrícia Medeiros Veiga (Membro Titular ABF) ____________________________________ 

Greicy Michele Marafiga Conterato (Membro Titular ABF) _________________________________ 

Luiz Ernani Henkes (Membro Titular ABF) _____________________________________________ 



 

Sônia Corina Hess (Membro Titular CNS) ______________________________________________ 

Patrícia Maria Oliveira Pierre Castro (Membro Titular CBA) _______________________________ 

Luana Moretto (Membro Discente Titular) ______________________________________________ 

Thiago Resin Niero (Membro Discente Titular) __________________________________________ 

Giuliano Moraes Figueiró (Membro Suplente BSU) _______________________________________ 

Manoela De Leon Nobrega Reses (Membro Suplente BSU) _________________________________ 

Kátia Jakovljevic Pudla Wagner (Membro Suplente BSU) __________________________________ 

Evelyn Winter da Silva (Membro Suplente BSU) _________________________________________ 

Vanessa Sasso Padilha (Membro Suplente BSU) _________________________________________ 

Adriano Tony Ramos (Membro Suplente ABF) __________________________________________ 

Rosane Maria Guimarães da Silva (Membro Suplente ABF) ________________________________ 

Valério Valdetar Marques Portella Junior (Membro Suplente ABF) ___________________________ 

Sonia Purin da Cruz (Membro Suplente CNS) ____________________________________________ 

Kelen Cristina Basso (Membro Suplente CBA) ___________________________________________ 

Gabriela Dick (Membro Discente Suplente) ______________________________________________ 

Gabriel Miranda Ribeiro (Membro Discente Suplente) ______________________________________ 

 

Curitibanos, 15 de dezembro de 2017 


