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ATA DA 12ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DO COLEGIADO DO CURSO DE MEDICINA 

VETERINÁRIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA 

 

Ata da décima segunda Sessão do Colegiado do Curso de 

Medicina Veterinária, extraordinária, realizada no dia 03 de 

outubro de 2016, às 08:30hs, na sala 210 do Centro de Ensino 

Profissionalizante (CEDUP) do Centro de Ciências Rurais, 

Campus de Curitibanos da Universidade Federal de Santa 

Catarina. 

 

Aos três dias do mês de outubro de dois mil e dezesseis, às oito horas e trinta minutos, 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, Álvaro Menin, Erik Amazonas de Almeida, Sandra Arenhart, 

Angela Patrícia Medeiros Veiga, Greicy Michelle Marafiga Conterato, Luiz Ernani Henkes, Sônia 

Purin da Cruz. 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 das atas das Sessões nº 09 e 10 do Colegiado de Medicina 

Veterinária: o presidente abriu a sessão para discussão sobre as atas das sessões anteriores, enviadas 

previamente aos membros do Colegiado. Não havendo acréscimos, o ponto foi colocado para votação. 

As atas foram aprovadas por unanimidade. Pauta 2. Aprovação dos Planos de Ensino das disciplinas 

em 2016/2: o presidente abriu a sessão para discussão. Não havendo acréscimos, o ponto foi colocado 

para votação. Os planos foram aprovados por unanimidade. À parte, o Colegiado entende como 

procedimento a ser adotado nos próximos semestres, que existe necessidade da submissão para 

aprovação apenas dos planos que forem alterados nos quesitos metodologia, conteúdo programático 

ou planos de disciplinas que estão sendo ofertadas pela primeira vez no curso. Pauta 3. Deliberação 

sobre as mudanças curriculares no PPC, aprovadas pelo NDE do curso de Veterinária em 2016 

(Anexo 01); o presidente abriu a sessão para discussão. Não havendo acréscimos, o ponto foi colocado 

para votação. As alterações foram aprovadas por unanimidade e são detalhadas no anexo 01. Pauta 4. 



 

Deliberação sobre o parecer referente à solicitação da professora Surama Zanini (Relatora 

profa. Greicy Conterato – Anexo 02: a professora Greicy realizou a leitura do parecer, assinado por 

ela e pela professora Carine Glienke. Após a leitura, o presidente abriu a sessão para discussão. Não 

havendo acréscimos, o ponto foi colocado para votação. O parecer foi aprovado por unanimidade 

(anexo 02). Como encaminhamento, foi proposto o envio da solicitação de redistribuição da professora 

Surama à todos os departamentos do Centro de Ciências Rurais para discussão e análise interna.  

Pauta 5. Deliberação sobre a portaria que regulamenta as vagas de ingresso por transferências 

e retornos do curso (anexo 03): o presidente apresentou o modelo da referida portaria e explanou 

sobre a possibilidade de alteração no número de vagas oferecidas por inciso e nos critérios de 

desempate. Em seguida, abriu a sessão para discussão. Após discussão, o ponto foi colocado para 

votação. A redação da portaria constante como anexo 03 desta ata foi aprovada por unanimidade. 

Pauta 6. Discussão sobre o Regimento do Curso de Medicina Veterinária (Anexo 04): Houve 

discussão a respeito dos artigos 15 a 32, sendo que os demais itens serão discutidos numa próxima 

sessão. Devido à atingir o tempo máximo de reunião (2 horas), o presidente agradeceu a presença de 

todos e deu por encerrada a sessão às dez 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) _______________________________ 



 

Marcos Maciel Maba (Membro Discente Titular) _________________________________________ 

João Gabriel de Oliveira (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) ___________________________________________ 

Leendert Kleer Neto (Membro Discente Suplente) ________________________________________ 

Guilherme Carvalho Serena (Membro Discente Suplente) __________________________________ 

 

Curitibanos, 09 de setembro de 2016 


