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Ata da sexta sessão extraordinária do Núcleo 
Docente Estruturante do Curso de Medicina 
Veterinária da Universidade Federal de Santa 
Catarina, realizada em 14 de outubro de 2020, às 
13:30 horas, via Google Meet. 
 

Aos quatorze dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte, às treze horas e trinta 1 

minutos, reuniu-se o Núcleo Docente Estruturante do Curso de Medicina Veterinária da 2 

Universidade Federal de Santa Catarina, via Google meet, com a presença dos seguintes 3 

membros: Álvaro Menin, Grasiela de Bastiani, Giuliano Moraes Figueiró, Malcon Andrei 4 

Martinez Pereira, Manoela de Leon Nobrega, Marcy Lancia Pereira, Rogério Manoel Lemes de 5 

Campos, Sonia Purin da Cruz, Vanessa Sasso Padilha sob a presidência de Aline Félix Schneider 6 

Bedin. A presidente cumprimentou a todos e, havendo quórum, deu por aberta à sessão. Ato 7 

contínuo submeteu a apreciação à ordem do dia: 1. Apreciação de solicitação de inclusão das 8 

disciplinas optativas, Tópicos Especiais em Medicina Veterinária I e II e Gestão de Impactos 9 

Ambientais; 2. Apreciação de solicitação de inclusão de disciplina optativa CNS7008- Sistemas 10 

Agroalimentares; 3. Solicitação de retirada dos pré-requisitos da disciplina BSU7004 – 11 

Endocanabinologia; 4. Apreciação do Plano de Ensino reformulado da disciplina de “Conceitos 12 

Básicos Cinesioterapia”. A pauta foi colocada em apreciação e o Prof. Malcon solicitou a 13 

inclusão de mais um ponto de pauta, sendo: Discussão da metodologia para avaliação do 14 

ensino remoto emergencial, referente à Resolução Normativa 140/2020/CUn. A pauta foi 15 

colocada em votação e não havendo manifestações foi aprovada por unanimidade. Pauta 1. Foi 16 

realizada a leitura do documento enviado pela Prof.ª Sônia Hess com a apresentação das 17 

disciplinas e, após, aberto para discussão. A Prof.ª Grasiela questionou a ementa das disciplinas 18 

“Tópicos Especiais em Medicina Veterinária I e II” e a Prof.ª Aline informou que solicitou a 19 

proponente e, recebeu o documento com a descrição de “ementa variável”. A Prof.ª Manoela e 20 

o Prof. Malcon afirmaram que seria importante ter um direcionamento de ementa da 21 

disciplina, para que então pudesse ser apreciada pelo NDE. Como encaminhamento foi 22 

sugerido à solicitação de uma ementa das disciplinas “Tópicos Especiais em Medicina 23 

Veterinária I e II” para que possam ser apreciadas pelo NDE e por fim, dada continuidade ao 24 

processo. O encaminhamento foi aprovado por unanimidade. A inclusão da disciplina CNS8008 25 

Gestão de Impactos Ambientais no rol das optativas para o curso de Medicina Veterinária foi 26 

colocada em discussão e aprovada por unanimidade. Pauta 2. A ementa da disciplina “Sistemas 27 

Agroalimentares” foi lida e colocada em discussão. Os Professores Malcon e Aline enfatizaram a 28 

importância da discussão dos tópicos que constam na ementa dessa disciplina e, que hoje são 29 

pouco abordados no atual currículo da Medicina Veterinária, porém as novas Diretrizes 30 

Curriculares Nacionais - DCNs dos cursos de Medicina Veterinária enfatizam a importância de 31 

tais temas. A inclusão da disciplina “CNS7008- Sistemas Agroalimentares” no rol das disciplinas 32 
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optativas foi colocada em votação e aprovada por unanimidade. Pauta 3. A retirada dos atuais 33 

pré-requisitos da disciplina de Endocanabinologia, que são Imunologia Veterinária e Fisiologia II 34 

foi colocada em discussão. O Prof. Malcon enfatizou que muitos alunos que cursam atualmente 35 

a disciplina estão na 2ª ou 3ª fase e por isso, seria interessante retirar os pré-requisitos da 36 

disciplina, já que não são necessários. O ponto foi colocado em votação e aprovado por 37 

unanimidade. Pauta 4. O plano de ensino reformulado da disciplina de Cinesioterapia foi lido 38 

em sua integridade. Os Professores Grasiela e Malcon questionaram como serão abordados 39 

determinados temas do conteúdo programático, já que existem diferenças muito expressivas 40 

entre espécies de bípedes e quadrúpedes, em relação a energias, forças, alavancas, 41 

propriocepção, entre outros, e por isso, questionam como os conceitos serão abordados, 42 

voltados para a Medicina Veterinária, sem a presença de um professor Médico Veterinário. A 43 

Prof.ª Manoela destacou que essa discussão já havia sido realizada em outra reunião e que uma 44 

alternativa seria que os professores da área avaliassem o plano de ensino e fizessem 45 

considerações objetivas dos pontos que julgam que não deveriam ser abordados sem a 46 

presença de um profissional da Medicina Veterinária. A Prof.ª Aline questionou se os 47 

Professores Grasiela, Malcon e Giuliano estariam dispostos a realizar uma análise do plano de 48 

ensino, com considerações objetivas, que possam ser repassadas ao docente proponente, com 49 

o objetivo de dar celeridade ao processo. Após a concordância dos professores, o ponto foi 50 

colocado em votação e aprovado por unanimidade. Pauta 5.  Conforme estabelecido no Anexo 51 

da Resolução Normativa 140/2020/CUn (Etapa 2: Execução), na quinta semana das atividades 52 

de ensino não presencial inicia o período de avaliação permanente (e readaptação) do processo 53 

pedagógico não presencial, com acompanhamento de cada curso. A avaliação dever ser 54 

realizada até a nona semana das atividades de ensino não presencial, possibilitando 55 

posteriormente, uma ampla avaliação pedagógica e discussão dos cenários futuros. O Prof. 56 

Malcon sugeriu que seja realizado um questionário para os docentes e outro aos discentes, com 57 

perguntas objetivas que permitam avaliar o ensino remoto até o presente momento. O Prof. 58 

Giuliano enfatizou a importância de elaborar um questionário objetivo e conciso. A Prof.ª 59 

Manoela sugeriu que fosse convidado o TAE Kauê Tortato para colaborar na confecção do 60 

questionário. Durante a reunião o Prof. Malcon entrou em contato com o Kauê que 61 

prontamente se dispôs a colaborar. Foi criada uma comissão formada pelos Professores Aline, 62 

Malcon e Grasiela para elaborar o questionário. Ficou previamente agendada a próxima 63 

reunião, a realizar-se em 21 de outubro, as 13:30 h, na mesma sala virtual, para que os 64 

questionários sejam apreciados e colocados em votação. Informes: O prof. Malcon relatou sua 65 

participação em reunião da PROEX com o assunto da curricularização da extensão, e que o 66 

Campus de Curitibanos está no Bloco 1 de avaliação, sendo o primeiro a aderir a 67 

curricularização. Também foi informado que a Universidade fará um aporte financeiro para 68 

auxiliar nas atividades que constituem a curricularização da extensão, sendo o valor anunciado 69 

como 1 milhão de reais para as unidades desse lote. Ressalta-se que a valor não será distribuído 70 

de maneira igualitária e será dividido pela PROEX aos centros.  A presidente lembrou a todos 71 

que a portaria do NDE de todos os membros foi renovada por mais um ano, e comprometeu-se 72 

e enviá-la para todos por e-mail. Nada mais havendo a tratar, a presidente agradeceu a 73 
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presença de todos, desejou que ficassem bem e, por fim, encerrou a sessão, da qual, para 74 

constar, eu, Aline Félix Schneider Bedin, lavrei a presente ata, que, se aprovada, será assinada 75 

pelos membros presentes. Curitibanos, 14 de outubro de 2020. 76 

 77 

Aline Félix Schneider Bedin ______________________________________________________ 78 

Álvaro Menin __________________________________________________________________  79 

Grasiela de Bastiani _____________________________________________________________ 80 

Giuliano Moraes Figueiró _________________________________________________________ 81 

Kelen Cristina Basso (ausente) 82 

Malcon Andrei Martinez Pereira ___________________________________________________ 83 

Manoela de Leon Nobrega _______________________________________________________ 84 

Marcy Lancia Pereira ____________________________________________________________ 85 

Rogério Manoel Lemes de Campos _________________________________________________ 86 
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Sonia Purin da Cruz ______________________________________________________________ 87 

Vanessa Sasso Padilha  ___________________________________________________________ 88 
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