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ATA Nº 02 DA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DO NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE DO CURSO DE 
MEDICINA VETERINÁRIA 

 
Ata da segunda sessão extraordinária do Núcleo 
Docente Estruturante do Curso de Medicina 
Veterinária da Universidade Federal de Santa 
Catarina, realizada em 03 de março de 2020, às 
15:00 horas, na sala 103 do CEDUP. 
 

Aos três dias do mês de março do ano de dois mil e vinte, às quinze horas, reuniu-se o Núcleo 1 

Docente Estruturante do Curso de Medicina Veterinária da Universidade Federal de Santa 2 

Catarina, com a presença dos seguintes membros: Álvaro Menin, Grasiela De Bastiani, Malcon 3 

Andrei Martinez Pereira, Manoela de Leon Nobrega Reses, Marcy Lancia Pereira, Rogério 4 

Manoel Lemes de Campos, Sonia Purin da Cruz, sob a presidência de Aline Félix Schneider 5 

Bedin. A presidente cumprimentou a todos e, havendo quórum, deu por aberta à sessão. Ato 6 

contínuo submeteu a apreciação à ordem do dia: 1 - Aprovação da ata anterior; 2 - Discussão e 7 

emissão de parecer sobre a avaliação dos Planos de Ensino das disciplinas da “Coordenadoria 8 

Especial de Biociências e Saúde Única – BSU” e do “Departamento de Agricultura, 9 

Biodiversidade e Florestas – ABF”. 3. Apreciação do Plano de Ensino da disciplina “Inspeção e 10 

Tecnologia de Produtos de Origem Animal”. Pauta 1. A ata anterior foi aprovada por 11 

unanimidade. Pauta 2.  O Prof. Malcon destacou a importância de seguir o trâmite correto em 12 

relação à aprovação dos Planos de Ensino, haja vista que, após serem aprovados em seu 13 

departamento de origem, devem ser submetidos ao NDE e posteriormente ao Colegiado do 14 

curso, para que então possam ser registrados. Foi questionada a necessidade de constar no 15 

Plano de Ensino o horário de atendimento do professor, uma vez que se observou que é uma 16 

informação presente em todos os Planos de Ensino do BSU e presente em formulários 17 

anteriores do Google solicitados pelo Kauê Tortato, mas que não está padronizada nos Planos 18 

do ABF. Esclareceu-se que este horário é uma obrigatoriedade, que consta no PAAD e por isso, 19 

sugere-se que esteja incluso em todos os Planos de Ensino. Os professores que fizeram a 20 

conferência dos 68 Planos de Ensino recebidos (Aline, Álvaro, Giuliano, Grasiela, Manoela e 21 

Rogério), informaram que em muitos casos foram verificados pequenos erros, como troca de 22 

alguns termos na ementa, conteúdo programático divergente da ementa, bibliografia básica 23 

diferindo daquela que consta no PPC, inversão entre bibliografia básica e complementar, entre 24 

outros. Além disso, na última versão do PPC do curso não constam algumas disciplinas 25 

obrigatórias e optativas, que foram criadas como ajustes de menor relevância, a exemplo de 26 

Nutrição e Alimentação de Monogástricos, Nutrição e Alimentação de Ruminantes, 27 

Farmacologia I e Farmacologia II, Planejamento e Elaboração de TCC, Inspeção e Tecnologia de 28 

Ovos, Leite e Mel e, Carne, Pescados e derivados, Cuidados Paliativos em Medicina Veterinária. 29 

A presidente destacou que muitas destas divergências encontradas nos Planos de Ensino em 30 

relação ao Projeto Pedagógico do Curso (PPC) foram aprovadas pelo NDE e Colegiado do curso, 31 

porém, estas alterações constam somente nas Atas das Reuniões, haja vista que o PCC não foi 32 
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atualizado. Em virtude disso, faz-se necessário avaliar cada disciplina individualmente, 33 

juntamente com a Coordenação do Curso, buscando conferir as alterações. A Prof. Aline 34 

prontificou-se a contatar o Prof. Alexandre Tavela e, apresentar a planilha de avaliação 35 

produzida pelos membros do NDE, para que em conjunto possam avaliar se as divergências 36 

encontradas, foram ou não aprovadas previamente, como alterações curriculares de menor 37 

relevância. Após esta conferência, os Planos serão novamente submetidos à apreciação do 38 

NDE, para que possa ser emitido um parecer e encaminhado ao Colegiado do curso. Pauta 3.  O 39 

Plano de Ensino da disciplina “Inspeção e Tecnologia de Produtos de Origem Animal” foi lido e 40 

posto em discussão.  A prof. Marcy questionou como seria a avaliação se o acadêmico não 41 

estiver presente em uma visita técnica, já que os relatórios oriundos das mesmas são partes da 42 

avaliação da disciplina. O Prof. Rogério respondeu que o acadêmico terá o direito de solicitar 43 

uma prova escrita sobre o conteúdo teórico referente à visita. O Prof. Malcon questionou como 44 

ficaria a situação do aluno que reprovar em uma disciplina este semestre, já que atualmente 45 

existem quatro disciplinas e, que, se aprovada a fusão, no próximo semestre estas serão 46 

unificadas. Foi esclarecido que o aluno terá o direito de fazer somente aquela que reprovar, 47 

não sendo obrigado a cursar o bloco inteiro das disciplinas. A Prof. Grasiela questionou como 48 

ficaria a participação nas viagens técnicas dos acadêmicos que reprovarem este semestre. O 49 

prof. Rogério esclareceu que acadêmico deverá comparecer somente nas visitas relacionadas à 50 

disciplina que reprovou. Além disso, informou que as visitas técnicas ocorrem todas no período 51 

da manhã e, que somente são realizadas nas disciplinas de Inspeção de Ovos, Leite, Mel e seus 52 

derivados e, Inspeção de Carnes, Pescados e seus derivados. Após a discussão, o Plano de 53 

Ensino foi colocado em votação e aprovado por unanimidade. Nada mais havendo a tratar, a 54 

presidente agradeceu a presença de todos e encerrou a sessão, da qual, para constar, eu, Aline 55 

Félix Schneider Bedin, lavrei a presente ata, que, se aprovada, será assinada pelos membros 56 

presentes. Curitibanos, 03 de março de 2020. 57 

 58 

Aline Félix Schneider Bedin ______________________________________________________ 59 

Álvaro Menin __________________________________________________________________  60 

Grasiela de Bastiani _____________________________________________________________ 61 

Giuliano Moraes Figueiró - Ausência justifica 62 

Kelen Cristina Basso - Ausência justificada 63 
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Malcon Andrei Martinez Pereira ___________________________________________________ 64 

Manoela de Leon Nobrega _______________________________________________________ 65 

Marcy Lancia Pereira  ____________________________________________________________  66 

Sonia Purin da Cruz  _____________________________________________________________ 67 

Vanessa Sasso Padilha - Ausência justificada (licença maternidade) 68 

Rogério Manoel Lemes de Campos _________________________________________________ 69 
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