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ATA DA 4ª SESSÃO DE 2018 DO COLEGIADO DO CURSO DE MEDICINA VETERINÁRIA 

DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA 

 

Ata da quarta sessão do Colegiado do Curso de Medicina 

Veterinária, ordinária, realizada no dia 15 de junho de 2018, às 

16:30hs, na sala 201 do Centro de Ensino Profissionalizante 

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

da Universidade Federal de Santa Catarina. 

 

Aos quinze dias do mês de junho de dois mil e dezoito, às dezesseis 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: 

Marcy Lancia Pereira, na qualidade de presidente, Adriano Tony Ramos, Manoela De Leon Nobrega 

Reses, Patrícia Maria Oliveira Pierre Castro, Rogério Manoel Lemes de Campos, Rosane Maria 

Guimarães da Silva, Sonia Corina Hess; Gabriela Dick e Thiago Resin Niero. As ausências foram 

justificadas. A 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. Composição 

do Núcleo Docente Estruturante (NDE) do curso. A presidente comunicou que a portaria referente 

à constituição do NDE do curso de Medicina Veterinária (Portaria 54/CCR/2018) expirara no dia 

13/06/2018, havendo necessidade de indicação de nova composição do referido NDE pelo Colegiado 

do Curso. Explicou ainda que, seguindo as diretrizes que regem os NDE’s na UFSC (Resolução 233 

de 10 de agosto de 2010) e Regimento Interno do Curso de Medicina Veterinária, poderiam se dispor 

para indicação apenas os docentes efetivos que participam do Colegiado do Curso e/ou ministram aulas 

regularmente em disciplinas do curso, que não tenham sido ou não seriam reconduzidos por mais de 

dois mandatos consecutivos. Além disso, regimentalmente, o número mínimo de membros do NDE do 

curso seria 09 (valor equivalente a 15% do número de disciplinas obrigatórias do curso). Ainda, 

explicou que poderia haver manutenção de apenas 1/3 dos membros que constituíram o NDE no 

mandato regido pela Portaria 54. Sendo assim, foi enviado um e-mail convite aos docentes que 

cumpriam os pré-requisitos acima descritos para manifestação de interesse. Os professores Malcon 



 

Andrei Martinez-Pereira, Álvaro Menin, Marcy Lancia Pereira, Vanessa Sasso Padilha, Kelen Cristina 

Basso, Manoela de Leon Nóbrega Reses, Sonia Purin da Cruz e Grasiela Rossi de Bastiani colocaram 

seus nomes à disposição do Colegiado para potencial indicação. A sessão foi aberta para discussão. 

Findada a discussão, procedeu-se votação. A composição do NDE com os nomes supracitados foi 

aprovada por unanimidade. O professor Malcon Andrei Martinez-Pereira exercerá presidência pro 

tempore até que esta seja decidida entre os pares na primeira reunião do novo NDE, conforme Res. 

233 e Regimento Interno do Curso. Pauta 2. Apreciação da proposta de mudança na abordagem 

das matrículas na etapa de ajustes excepcionais. A presidente apresentou brevemente a proposta 

previamente encaminhada aos membros do Colegiado pela Coordenação do Curso. Trata-se de uma 

nova interpretação da Resolução 17/CUn/1997, sob perspectiva de não estarmos cumprindo em nosso 

Campus o regime de excepcionalidade constante na referida Resolução, o que culmina em ineficiência 

e morosidade do processo de matrícula. A proposta segue no anexo 01 desta ata. A sessão foi aberta 

para discussão. Findada a discussão, procedeu-se votação. A proposta de mudança na abordagem do 

processo de matrículas no que diz respeito à etapa de ajustes excepcionais foi aprovada por 

unanimidade e deverá vigorar a partir de 2018/2 (próximo semestre). Informes. A presidente 

comunicou que houve processo de seleção para as 12 vagas ociosas do curso (via edital de 

transferências e retornos). Se inscreveram 18 candidatos para disputar as duas vagas do Inciso I 

(transferências internas e retorno de aluno-abandono), 18 candidatos para disputar as nove vagas do 

Inciso II (transferências externas) e dois candidatos para disputar a vaga do inciso III (retorno de 

graduados). Foi aplicada a fórmula para cálculo do Índice de Transferência, conforme estabelecido 

anteriormente pelo colegiado do curso. Todas as vagas ociosas deverão ser preenchidas. A 

Coordenação do curso tem trabalhado junto à Administração Central da UFSC em busca de recursos 

e projetos para construção do Hospital Veterinário e junto à Direção do Centro no processo de 

arrendamento de área para a Fazenda Escola. Além disso, há perspectiva de fundação da Clínica 

Veterinária Escola, com sede provisória no CEDUP, tramitação de um programa de residência 

profissional na área da saúde – Medicina Veterinária e resultado da proposta de Mestrado Acadêmico 

na área de Saúde Única e Produção Animal, potencialmente interessantes para os egressos desse curso. 

Não havendo mais a tratar, a presidente agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a sessão às 

dezessete horas e vinte e dois minutos da qual, para constar, eu, Marcy Lancia Pereira, 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, 14 de junho de 2018 


