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ATA Nº 01 DA SESSÃO ORDINÁRIA DO NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE DO CURSO DE 
MEDICINA VETERINÁRIA 

 
Ata da primeira sessão ordinária do Núcleo Docente 
Estruturante do Curso de Medicina Veterinária da 
Universidade Federal de Santa Catarina, realizada 
em 21 de fevereiro de 2020, às 10:00 horas, na sala 
101 do CEDUP. 
 

Aos vinte e um dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte, às dez horas, reuniu-se o 1 

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

Santa Catarina, com a presença dos seguintes membros: Álvaro Menin, Giuliano Moraes 3 

Figueiró, Grasiela De Bastiani, Manoela de Leon Nobrega Reses e Rogério Manoel Lemes de 4 

Campos, sob a presidência de Aline Félix Schneider Bedin. A presidente cumprimentou a todos 5 

e, havendo quórum, deu por aberta à sessão. Ato contínuo submeteu a apreciação à ordem do 6 

dia: 1 - Aprovação da ata anterior; 2 - Criação de disciplina optativa: “Conceitos Básicos 7 

Cinesioterapia”; 3 - Apreciação dos Planos de Ensino das disciplinas da “Coordenadoria Especial 8 

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

Florestas – ABF”;  4 - Proposta de curso via PROFOR sobre Reformulação do PPC da Medicina 10 

Veterinária: Currículo Modular Integrado e Metodologias Ativas de Ensino e Aprendizagem. 5 - 11 

Proposta de fusão das disciplinas Inspeção de produtos de origem animal e Tecnologia de 12 

produtos de origem animal.  A ordem do dia foi aprovada por unanimidade, seguindo-se para a 13 

discussão das pautas. Pauta 1. A ata anterior foi aprovada por unanimidade. Pauta 2. O plano 14 

de ensino da disciplina “Conceitos Básicos Cinesioterapia” foi lido e discutido. A prof. Grasiela 15 

destacou que é importante que a disciplina tenha foco em conceitos básicos, já que os 16 

movimentos, dor e outros fatores fisiológicos divergem entre espécies e por isso, não podem 17 

ser generalizados. Também foi questionada a necessidade de aprovação no Comitê de ética 18 

humano, já que no cronograma consta “demonstração em humanos”. A prof. Manoela explicou 19 

que a princípio a disciplina não faria referências as espécies animais, porém os conceitos 20 

aplicados a humanos podem gerar confusões em relação a sua aplicação aos animais 21 

domésticos, em virtude das diferenças entre bípedes e quadrúpedes. Sendo assim, propõe-se 22 

que a disciplina seja reformulada, reduzida para 36 horas e, com uma abordagem de conceitos 23 

básicos e que sejam retiradas as demonstrações em humanos, ou se mantida, que seja 24 

aprovada previamente pela Plataforma Brasil. Os professores enfatizaram a importância da 25 

disciplina, haja vista que o tema não é abordado nas disciplinas da graduação e, o curso de Pós-26 

graduação aprovado recentemente neste centro, tem como linha de pesquisa as metodologias 27 

integrativas. Pauta 3. Foram recebidos 49 Planos de ensino de disciplinas da Coordenadoria 28 

Especial de Biociências e Saúde Única – BSU e, 19 Planos de ensino de disciplinas do 29 

Departamento de Agricultura, Biodiversidade e Florestas – ABF, totalizando 68 planos de 30 

ensino. Os Planos serão conferidos verificando-se se a ementa é a mesma descrita no Projeto 31 
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Pedagógico do Curso de Graduação em Medicina Veterinária, se o conteúdo programático está 32 

de acordo com a ementa, se apresenta critérios de avaliação, se apresenta distribuição em no 33 

mínimo 18 semanas, se a bibliografia básica é a mesma descrita no PPC e, se apresenta 34 

atendimento extraclasse. Os planos serão distribuídos aleatoriamente pela Presidente e 35 

enviados aos docentes presentes na reunião, os quais deverão preencher uma planilha 36 

previamente enviada e encaminhá-la ao e-mail do NDE, para que a Presidente possa compilar 37 

as informações em um único arquivo, até a próxima reunião, onde serão discutidos. A próxima 38 

reunião ficou agendada para 03 de março, às 15:00 h, na sala 103, do CEDUP.  Pauta 4. A Prof. 39 

Manoela explicou que tendo em vista as modificações curriculares obrigatórias do curso de 40 

Medicina Veterinária ocorrerão mudanças significativas, com a provável migração de um 41 

currículo estritamente disciplinar para um sistema híbrido, disciplinar e modular, sendo este 42 

último, considerado novo para muitos docentes, haja vista que não fez parte da formação da 43 

maioria dos docentes do curso de Medicina Veterinária. O curso seria proposto em 30 horas, 44 

com atividades presenciais, com duração de duas horas e, atividades via Moodle, sendo 45 

ofertado para todos os professores da Medicina Veterinária. Os proponentes são a Prof. 46 

Manoela e o Prof. Daniel Granada. Os Professores manifestaram-se todos de acordo a criação 47 

do curso. Pauta 5. O Prof. Rogério explicou que este ponto de pauta já foi discutido no 48 

semestre anterior (2019/2), no qual ficou decidido que as disciplinas mudariam para a 8ª fase, 49 

como de fato ocorreu. Enfatizou também que as turmas estão muito numerosas, dificultando 50 

as saídas a campo, haja vista a capacidade máxima do ônibus disponível no centro. Além disso, 51 

como muitas visitas técnicas levam o dia todo, ou precisam ser realizadas um período do dia, 52 

por exigência das empresas, os acadêmicos que estão matriculados somente em um ou duas 53 

disciplinas, tem dificuldade em comparecer. Sendo assim, a unificação das disciplinas, faria com 54 

que os acadêmicos tivessem o dia todo disponível para a disciplina, evitando transtornos. O 55 

prof. Giuliano explicou que se o aluno reprovar em uma disciplina esse semestre, 56 

provavelmente terá o direito de cursar somente esta. Os Professores Grasiela e Giuliano 57 

destacaram que as turmas vêm aumentando de tamanho, dificultando as saídas a campo, 58 

porém, o número regular de vagas por turma não deve ser inferior a 40 (quarenta), que é o 59 

número de acadêmicos ingressantes por semestre. O ponto foi posto em votação e todos foram 60 

favoráveis à fusão das disciplinas. Informes: o Prof. Rogério indagou sobre a decisão do 61 

Colegiado do curso em relação à obrigatoriedade da aplicação de exames finais já que, para 62 

algumas disciplinas, o descrito no Plano de Ensino pode divergir da decisão do Colegiado. A 63 

Prof. Aline informou que já solicitou a Coordenação do Curso a Ata da reunião com a decisão 64 

oficial, que será encaminhada a todos os membros. Nada mais havendo a tratar, a presidente 65 

agradeceu a presença de todos e encerrou a sessão, da qual, para constar, eu, Aline Félix 66 

Schneider Bedin, lavrei a presente ata, que, se aprovada, será assinada pelos membros 67 

presentes. Curitibanos, 21 de fevereiro de 2020. 68 

 69 

Aline Félix Schneider Bedin ______________________________________________________ 70 
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Álvaro Menin __________________________________________________________________  71 

Grasiela de Bastiani _____________________________________________________________ 72 

Giuliano Moraes Figueiró ________________________________________________________ 73 

Kelen Cristina Basso - Ausência justificada (férias)  74 

Malcon Andrei Martinez Pereira - Ausência justificada (férias)  75 

 Manoela de Leon Nobrega _______________________________________________________ 76 

Marcy Lancia Pereira - Ausência justificada  77 

Sonia Purin da Cruz - Ausência justificada  78 

Vanessa Sasso Padilha - Ausência justificada (licença maternidade) 79 

Rogério Manoel Lemes de Campos _________________________________________________ 80 
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