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ATA DA 2ª SESSÃO DE 2018 DO COLEGIADO DO CURSO DE MEDICINA VETERINÁRIA 

DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA 

 

Ata da segunda sessão do Colegiado do Curso de Medicina 

Veterinária, ordinária, realizada no dia 23 de março de 2018, às 

13:30hs, na sala 202 do Centro de Ensino Profissionalizante 

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

da Universidade Federal de Santa Catarina. 

 

Aos vinte e três dias do mês de março de dois mil e dezoito, às treze horas e trinta minutos, na 

sala 202 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, Adriano Tony Ramos, 

Angela Patricia Medeiros Veiga, Erik Amazonas de Almeida, Giuliano Moraes Figueiró, 

Marcy Lancia Pereira, Sandra Arenhart, Sonia Corina Hess; 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 das atas das sessões 10/2017 e 01/2018. O presidente apresentou a pauta, 

comunicou que enviara o material previamente por e-mail e abriu a sessão para discussão. 

Findada a discussão, procedeu-se votação. As atas foram aprovadas por maioria de votos. 

Houve uma abstenção e não houve sugestões de alteração por parte do Colegiado. Pauta 2. 

Aprovação do Calendário Anual de reuniões ordinárias do Colegiado do Curso. O 

presidente apresentou a pauta, comunicou que enviara o material previamente por e-mail e 

abriu a sessão para discussão. Findada a discussão, procedeu-se votação. As datas foram 

aprovadas por unanimidade, ficando da seguinte forma: 23/03, 20/04, 18/05, 15/06, 20/07, 

17/08, 21/09, 19/10, 16/11 e 07/12. Pauta 3. Composição de comissão eleitoral para 

organização das eleições para a Coordenação do Curso de Medicina Veterinária, gestão 

2018-2020. O presidente apresentou a pauta, comunicando que o mandato da atual gestão se 

encerra no dia 26 de maio do presente ano. Ato contínuo questionou-se se, dentre os presentes, 



 

alguém se voluntariaria para compor a referida comissão. Os professores Giuliano Moraes 

Figueiró e Adriano Tony Ramos, bem como o acadêmico Thiago Resin Niero se colocaram à 

disposição. A sessão foi aberta para discussão. Findada a discussão, procedeu-se votação. A 

composição da comissão com os supracitados nomes foi aprovada por unanimidade, sob 

presidência do primeiro. Foi estabelecido o dia 10 de maio para conclusão dos trabalhos. Pauta 

4. Composição de comissão de validação de atividades complementares (para os dois 

semestres de 2018). O presidente apresentou a pauta, comunicando uma mudança na portaria 

da comissão, para que esta passe a constar horas para os participantes. As professoras Carine 

Lisete Glienke, Sandra Arenhart e Manoela de Leon Nobrega Reses se colocaram à disposição 

para permanecerem na comissão. Ato contínuo questionou-se se, dentre os presentes, alguém 

se voluntariaria para compor a referida comissão, como quarto membro. A sessão foi aberta 

para discussão. Findada a discussão, procedeu-se votação. A composição da comissão com os 

supracitados nomes foi aprovada por unanimidade, sob presidência da primeira. Foi 

estabelecido que, caso haja mais um interessado em compor a comissão, este poderia ser 

referendado por e-mail. Pauta 5. Apreciação da comissão para elaboração de proposta de 

reestruturação curricular indicada pelo NDE do curso. Segundo ata da primeira reunião 

ordinária do NDE de 2018, foi sugerida composição de comissão para orquestrar a 

reestruturação curricular do curso composta pelos docentes Malcon Andrei Martinez-Pereira, 

Alexandre de Oliveira Tavela e Álvaro Menin. A sessão foi aberta para discussão. Findada a 

discussão, procedeu-se votação. A composição da comissão com os supracitados nomes foi 

aprovada por unanimidade, sob presidência do primeiro. Pauta 6. Apreciação das propostas 

de alterações curriculares de menor relevância, previamente aprovadas pelo NDE do 

curso. Segundo ata da primeira reunião ordinária do NDE de 2018, foram sugeridas alterações 

curriculares de menor relevância detalhadas nos anexos 01 e 02. A sessão foi aberta para 

discussão. Findada a discussão, procedeu-se votação. As alterações curriculares foram 

aprovadas na íntegra, como consta no anexo supracitado. Informes. O presidente explicitou que 

haverá vestibular em julho (vestibular de inverno) no ano de 2018, com ingresso em agosto. 

Os cursos que tiverem vagas de vestibular ociosas poderão optar pelo vestibular, segundo 

informação da Câmara de Graduação. Não havendo mais a tratar, o presidente agradeceu a 

presença de todos e deu por encerrada a sessão às quatorze 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. 
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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, 26 de março de 2018 


