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Ata da oitava sessão extraordinária do Núcleo 
Docente Estruturante do Curso de Medicina 
Veterinária da Universidade Federal de Santa 
Catarina, realizada em 04 novembro de 2020, às 
13:30 horas, via Google Meet. 
 

Ao quarto dia do mês de novembro do ano de dois mil e vinte, às treze horas e trinta minutos, 1 

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

Federal de Santa Catarina, via Google meet, com a presença dos seguintes membros: Álvaro 3 

Menin, Grasiela de Bastiani, Giuliano Moraes Figueiró, Malcon Andrei Martinez Pereira, Marcy 4 

Lancia Pereira, Rogério Manoel Lemes de Campos, Sonia Purin da Cruz, Vanessa Sasso Padilha e 5 

a Professora Rosane Maria Guimarães da Silva como convidada, sob a presidência de Aline Félix 6 

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

sessão. Ato contínuo submeteu a apreciação à ordem do dia: 1. Aprovação da Ata anterior; 2. 8 

Curricularização da Extensão - encaminhamento dos processos; 3. Considerações sobre as 9 

respostas obtidas de docentes e discentes no processo de Avaliação do Ensino Remoto, 10 

conforme determinação da Resolução Normativa 140/2020/CUn. A pauta foi colocada em 11 

apreciação e aprovada por unanimidade nessa ordem. Pauta 1. A presidente ressaltou que a 12 

ata fora enviada com antecedência e que não foram recebidas considerações. A ata foi 13 

colocada em apreciação, sendo esta aprovada por unanimidade. Pauta 2. A presidente 14 

informou que participou de uma reunião realizada em 28 de outubro, convocada pela direção 15 

do centro, onde estavam presentes os Presidentes dos NDEs dos três cursos do Centro de 16 

Ciências Rurais; Agronomia, Engenharia Florestal e Medicina Veterinária. O diretor do CCR, 17 

Prof.º Juliano Wendt informou sobre o Edital n.3/2020/PROEX lançado pela Pró-Reitoria de 18 

Extensão – PROEX, de apoio à curricularização da extensão que visa preparar os cursos de 19 

graduação para o processo de inserção da extensão no currículo. O Campus de Curitibanos 20 

enquadra-se na faixa de financiamento de R$140.000,00 e concorrerá, segundo o edital, com a 21 

submissão de um único Programa de extensão e que, portanto, deve abranger os três cursos. 22 

Nessa reunião a presidente do NDE foi informada sobre um ofício circular encaminhado pelo 23 

DEN em 13/03 às Coordenações de curso, à época com o prazo de 30/04 para envio do Projeto 24 

Pedagógico Curricular - PPC com a curricularização da extensão para vigência em 2021/1. No 25 

documento estão descritas as etapas e documentos que deveriam compor a política de 26 

curricularização do curso. Agora o prazo de envio do PPC com a curricularização é 1º de 27 

novembro para alterações com impacto no vestibular e, 11 de dezembro para alterações sem 28 

impacto no vestibular. Diante das informações recebidas e do prazo estabelecido, a presidente 29 

do NDE entrou em contato com o então Coordenador do Curso, Prof. Alexandre Tavela, que 30 

informou que na época respondeu as solicitações por e-mail, a partir de um levantamento da 31 

carga horária de extensão das disciplinas, realizado em 2018, mas não foi aberto um processo 32 
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no SPA. Diante da necessidade de encaminhamento célere, a presidente propôs a divisão do 33 

trabalho em três grupos: atualização da matriz curricular, levantamento da carga horária de 34 

extensão das disciplinas e a organização de Programas de Extensão e seus respectivos projetos 35 

de extensão. Os Professores Malcon e Aline propuseram-se a trabalhar na matriz curricular. Os 36 

Professores Giuliano, Grasiela e Rogério colocaram-se a disposição para realizar o 37 

levantamento da carga horária de extensão das disciplinas. Os Professores Álvaro e Vanessa, 38 

com auxílio da Professora Rosane irão trabalhar nos Programas de extensão. A Professora 39 

Rosane foi convidada a participar da presente reunião e irá auxiliar no processo de organização 40 

dos projetos e programas já que foi indicada pela Coordenação do Curso como Coordenadora 41 

de Extensão Pro-tempore. A composição dos grupos de trabalho foi aprovada por unanimidade. 42 

Para dar continuidade ao processo foi estabelecida a data limite de 18 de novembro para 43 

organização das informações, data na qual ficou previamente agendada a próxima reunião do 44 

NDE. Pauta 3. Considerações sobre as respostas obtidas de docentes e discentes no processo 45 

de Avaliação do Ensino Remoto, conforme determinação da Resolução Normativa 46 

140/2020/CUn. O questionário foi enviado para todos os docentes do CCR e foram obtidas 47 

respostas de 66 docentes. Quanto aos discentes, responderam 219 acadêmicos do curso de 48 

Medicina Veterinária. Os dados ainda serão trabalhados com o Stae Kauê Tortato e as respostas 49 

compiladas para obtenção de informações objetivas. A princípio destaca-se que os docentes 50 

que ministram aulas no curso de Medicina Veterinária apresentaram-se, em sua maioria, 51 

contrários a regra de sobreposição de disciplinas. Os Professores Sônia e Malcon expuseram 52 

preocupação com o baixo desempenho dos acadêmicos. Quanto aos discentes, muitos 53 

enfatizaram a sensação de cansaço e sobrecarga com as atividades exigidas. Um novo 54 

questionário deve ser realizado ao final do semestre letivo, para que as informações obtidas 55 

possam nortear futuras orientações. Nada mais havendo a tratar, a presidente agradeceu a 56 

presença de todos, e, por fim, encerrou a sessão, da qual, para constar, eu, Aline Félix 57 

Schneider Bedin, lavrei a presente ata, que, se aprovada, será assinada pelos membros 58 

presentes. Curitibanos, 04 de novembro de 2020. 59 

 60 

Aline Félix Schneider Bedin ______________________________________________________ 61 

Álvaro Menin __________________________________________________________________ 62 

Grasiela de Bastiani _____________________________________________________________ 63 
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Giuliano Moraes Figueiró _________________________________________________________ 64 

Kelen Cristina Basso - ausência justificada 65 

Malcon Andrei Martinez Pereira ___________________________________________________ 66 

Manoela de Leon Nobrega – ausência justificada 67 

Marcy Lancia Pereira ____________________________________________________________  68 

Rogério Manoel Lemes de Campos _________________________________________________ 69 

Sonia Purin da Cruz ______________________________________________________________ 70 

Vanessa Sasso Padilha  ___________________________________________________________ 71 
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