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ATA DA 14ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DO COLEGIADO DO CURSO DE MEDICINA 

VETERINÁRIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA 

 

Ata da décima quarta Sessão do Colegiado do Curso de Medicina 

Veterinária, extraordinária, realizada no dia 18 de novembro 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. 

 

Aos dezoito dias do mês de novembro 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, Álvaro Menin, Angela Patrícia Medeiros Veiga, Carine Lisete Glienke, Erik 

Amazonas de Almeida, Greicy Michelle Marafiga Conterato, Luiz Ernani Henkes, Patrícia Maria 

Oliveira Pierre Castro, Rogério Manoel Lemes de Campos, Sandra Arenhart, Sônia Corina Hess; 

Guilherme Carvalho Serena. 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. Deliberação sobre a formação de uma Comissão de Estágios 

(RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 73/2016/CUn, DE 7 DE JUNHO DE 2016): o presidente abriu 

a sessão e passou a palavra para a professora Rosane Maria Guimarães Silva, coordenadora de estágios 

do Curso de Medicina veterinária que explicou as modificações na nova resolução dos estágios da 

UFSC (Res. 73/CUn/2016) e fez comparação à antiga (Res. 14/CUn/2011). Esclareceu que a nova 

resolução permite que os Colegiados adotem comissões de estágios, constituídas por no mínimo três 

docentes de departamentos que ministram disciplinas no curso, que assumiriam algumas das funções 

do Coordenador de Estágios. O presidente colocou a pauta em discussão. Após discussão, foi proposta 

a constituição de uma comissão de estágios para o curso de Medicina Veterinária. Proposta aprovada 

por unanimidade. A constituição da comissão será feita após divulgação das vagas pela coordenação 

do curso e manifestação dos interessados. A homologação dos membros da comissão deverá ser 



 

realizada na próxima reunião ordinária do Colegiado do Curso. Pauta 2. Aprovação da ata da Sessão 

nº 13 do Colegiado de Medicina Veterinária: o presidente abriu a sessão para discussão sobre a ata 

das sessão anterior, enviada previamente aos membros do Colegiado. Não havendo acréscimos, o 

ponto foi colocado para votação. A ata foi aprovada por unanimidade. Pauta 3. Apreciação do 

parecer sobre o aluno João Vitor Janesko Zaions (Relator prof. Rogério): o presidente passou a 

palavra para o relator prof. Rogério Manoel Lemes de Campos. O relator apresentou o parecer que 

segue em anexo (anexo 01). O presidente abriu a sessão para discussão. Após discussão, o presidente 

do Colegiado, prof. Alexandre de Oliveira Tavela solicitou vistas do processo. Essa pauta deverá voltar 

à discussão na próxima reunião ordinária do Colegiado de Curso, sendo que será mantido o conceito I 

na disciplina Histologia Veterinária I (CBV7604) até a resolução do caso. Pauta 4. Apreciação do 

parecer sobre a transferência externa coercitiva do aluno Johann Evers – processo 

23080.069683/2016-48 (Relator prof. Erik): o presidente passou a palavra para o relator prof. Erik 

Amazonas de Almeida. O relator apresentou o parecer que segue em anexo (anexo 02), favorável ao 

deferimento da transferência externa coercitiva. O presidente abriu a sessão para discussão. Após 

discussão, o presidente colocou o referido parecer em votação. Parecer aprovado por maioria, sendo 

onze votos favoráveis e um voto contra. Pauta 5. Apreciação das solicitações de saída para estágio 

curricular obrigatório com pendências de disciplinas: o presidente apresentou ao Colegiado duas 

solicitações de quebra de pré-requisito: 1- Do aluno Mateus Mello Borges (quebra de dois pré-

requisitos para cursar o Estágio Curricular Obrigatório (CBV7402) no semestre 2017/1 em 

concomitância com as disciplinas Doenças Infecciosas dos Animais II (CBV7504) e Doenças dos 

Suínos (CBV7502). 2- Do aluno Marcelo Castilho (quebra de dois pré-requisitos para cursar o Estágio 

Curricular Obrigatório (CBV7402) no semestre 2017/1 em concomitância com as disciplinas Doenças 

Infecciosas dos Animais II (CBV7504) e Clínica Médica de Pequenos Animais I (CBV7707). O 

presidente abriu a sessão para discussão. Após discussão, foi colocado em votação: se as solicitações 

dos referidos alunos configuravam “casos excepcionais”, os quais, de acordo com o Regimento de 

Estágio do Curso de Medicina Veterinária devem ser julgados pelo Colegiado do Curso. Ambos os 

casos foram julgados como não sendo “excepcionais” pela maioria dos membros, sendo dez votos 

favoráveis ao indeferimento das solicitações, um voto favorável ao deferimento das solicitações e uma 

abstenção. Uma vez julgados não excepcionais, no entendimento do Colegiado do Curso, os referidos 

casos devem seguir os trâmites normais estabelecidos no Regimento do Estágio do Curso de Medicina 

Veterinária. Pauta 6. Apreciação da versão final do Regimento do Curso de Medicina Veterinária 

e, se aprovado, encaminhamento para a consulta pública: o presidente solicitou retirada deste ponto 

de pauta devido às adequações necessárias após a aprovação da constituição da Comissão de Estágios. 

Informes: O presidente informou que o edital de transferências para preenchimento das 11 vagas 



 

obteve 52 inscrições distribuídas entre os três incisos e que houve sucesso no preenchimento das vagas 

ociosas do curso, por hora. O início do período letivo 2017/1 será no dia 06 de março de 2017 e já está 

aberto o link para cadastro dos planos de ensino das disciplinas para 2017/1. O ENADE ocorreu no 

dia 20 de novembro, com participação dos cursos de Medicina Veterinária e Agronomia do Centro de 

Curitibanos. Todos os alunos inscritos pela Coordenação do Curso de Medicina Veterinária 

compareceram e realizaram o exame. Não havendo mais a tratar, 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 (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, 23 de novembro de 2016 


