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ATA DA 15ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DO COLEGIADO DO CURSO DE MEDICINA 

VETERINÁRIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA 

 

Ata da décima quinta Sessão do Colegiado do Curso de Medicina 

Veterinária, extraordinária, realizada no dia 25 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 vinte e cinco 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, Ângela Patrícia Medeiros Veiga, Evelyn Winter da Silva, Carine 

Lisete Glienke, Erik Amazonas de Almeida, Giuliano Moraes Figueiró, Luiz Ernani Henkes, Manoela 

de Leon Nobrega Reses, Patrícia Maria Oliveira Pierre Castro, Rogério Manoel Lemes de Campos; 

Guilherme Carvalho Serena, 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. Discussão sobre o Regimento 

do Curso de Medicina Veterinária (versão final - anexo 01): o presidente esclareceu as atualizações 

na proposta de regimento, relacionadas às novas diretrizes que regem o estágio na UFSC e à criação 

de uma comissão de estágios. A proposta foi colocada em discussão. Após adequações foi produzida 

a versão que consta em anexo à essa ata. A versão foi colocada em votação. Aprovada por 

unanimidade. Essa proposta irá para consulta pública, as sugestões serão anotadas e avaliadas, com 

previsão de encaminhamento para votação na primeira reunião do Conselho de Unidade de 2017. 

Pauta 2. Composição da comissão de estágios do curso de Medicina Veterinária: o presidente 

informou que os professores Sandra Arenhart, Álvaro Menin e Rosane Maria Guimarães da Silva 

manifestaram interesse em compor a referida comissão. O presidente abriu a sessão para discussão. 

Não havendo acréscimos, o ponto foi colocado para votação. A composição da comissão com os três 



 

docentes supracitados foi aprovada por unanimidade. Ato contínuo o presidente informou que a 

professora Rosane Maria Guimarães da Silva havia manifestado interesse em ser a presidente da 

referida comissão e abriu a sessão para discussão. Não havendo acréscimos, o ponto foi colocado para 

votação. Por unanimidade, o Colegiado aprovou o nome da professora Rosane Maria Guimarães da 

Silva como presidente da comissão de estágios do curso de Medicina Veterinária. A nova comissão 

entrará em vigor assim que publicada portaria própria.  Pauta 3. Reconsideração da decisão do 

Colegiado de Curso de Medicina Veterinária sobre as solicitações de saída para estágio 

curricular obrigatório com pendências de disciplinas dos acadêmicos Marcelo Castilho e Mateus 

Mello Borges: 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, informando que um 

novo fato havia sido apresentado: os alunos estavam matriculados em 2015/1 na Disciplina Doenças 

Infecciosas dos Animais II (CBV7504) e foram desmatriculados compulsoriamente de turma única de 

disciplina obrigatória, situação irregular segundo a Resolução 17/CUn/97. 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 sendo “excepcionais” pela maioria 

dos membros, sendo oito votos favoráveis ao julgamento das solicitações e quatro desfavoráveis ao 

julgamento. Uma vez estabelecidos como “excepcionais”, os referidos casos foram julgados. As 

solicitações de quebras de pré-requisitos 1- Do aluno Mateus Mello Borges e 2- Do aluno Marcelo 

Castilho foram indeferidas por unanimidade. Das justificativas: 1- A disciplina Doenças Infecciosas 

dos Animais II (CBV7504) foi considerada de extrema importância e balizadora de conhecimentos 

básicos nas áreas de estágio pleiteadas por ambos os alunos. 2- O aluno Mateus Mello Borges teria 

aulas em três dias da semana e o aluno Marcelo Castilho, em dois dias da semana, o que dificultaria a 

realização do estágio supervisionado em Medicina Veterinária (disciplina de 540 horas/aula), 

ultrapassando a carga horária semanal máxima do curso (33 horas/aula). 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, 06 de dezembro de 2016 


