
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA 

CENTRO DE CIÊNCIAS RURAIS 
NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE DO CURSO DE MEDICINA VETERINÁRIA 

 
ATA DA 5ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DO NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE DO CURSO DE 
MEDICINA VETERINÁRIA 

 
Ata da quinta sessão extraordinária do Núcleo 
Docente Estruturante do Curso de Medicina 
Veterinária da Universidade Federal de Santa 
Catarina, realizada em 02 de agosto de 2021, às  
13:30 horas, via Google Meet. 
 

Aos dois dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e um, 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, Malcon Andrei Martinez Pereira, Manoela de Leon Nobrega, Rogério Manoel Lemes de 4 

Campos, Sonia Purin da Cruz e Vanessa Sasso Padilha, sob a presidência de Aline Félix Schneider 5 

Bedin. Os professores Giuliano Moraes Figueiró, Grasiela de Bastiani, Marcy Lancia Pereira 6 

justificaram a ausência. A presidente cumprimentou a todos e, havendo quórum, deu por 7 

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

4ª reunião de 2021; 2. Apreciação da adaptação do Plano de Ensino da disciplina “Comunicação 9 

e Relações interpessoais” para reposição de aula prática em formato remoto. A pauta foi 10 

colocada em votação, sendo aprovada por unanimidade nessa ordem. Pauta 1. A presidente 11 

ressaltou que a ata fora enviada com antecedência por e-mail e que não houve manifestações 12 

para alterações. A ata foi colocada em apreciação e, não havendo manifestações, foi submetida 13 

à votação, sendo aprovada por unanimidade. Pauta 2. O Plano de Ensino da disciplina de 14 

Comunicações e Relações Interpessoais foi apresentado, sendo realizada a leitura dos itens 15 

relacionados à proposta de adaptação das atividades anteriormente previstas como 16 

presenciais, para oferecimento remoto. Foi ressaltado que a alteração no Plano de Ensino da 17 

disciplina foi submetida e aprovada em reunião da Coordenadoria Especial Biociências e Saúde 18 

Única, em 08/07/2021. A Prof. Manoela, responsável pela disciplina, fez uma breve explanação 19 

informando que trata-se de uma disciplina optativa e que estão sendo propostas quatro 20 

semanas de atividades síncronas e assíncronas, em formato remoto, que envolverão 21 

dramatizações e simulações em formato de vídeo. Ressaltou que a disciplina é referente ao 22 

semestre letivo 2020/1 e que muitos acadêmicos estão prestes a sair para estágio final e que 23 

seria favorável aos mesmos realizar as atividades propostas e finalizar a disciplina. Após a 24 

explanação, foi aberta a discussão. O Prof. Malcon manifestou-se favoravelmente. A Prof. 25 

Vanessa afirmou que como trata-se de uma optativa, e terá essa discussão construtiva, não via 26 

problemas na proposta de substituição. A Prof. Sônia manifestou-se afirmando que quanto 27 

antes for possível resolver a situação da disciplina, melhor tende a ser para os estudantes. Não 28 

havendo mais manifestações o ponto foi colocado em votação, sendo aprovado por 29 

unanimidade. Nada mais havendo a tratar, a presidente agradeceu a presença de todos, e, por 30 

fim, encerrou a sessão, da qual, para constar, eu, Aline Félix Schneider Bedin, lavrei a presente 31 
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ata, que, se aprovada, será assinada pelos membros presentes. Curitibanos, 02 de agosto de 32 

2021. 33 
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