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ATA DA 5ª SESSÃO DE 2021 DO COLEGIADO DO CURSO DE MEDICINA VETERINÁRIA 

DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA

Ata  da  quinta  sessão  do  Colegiado  do  Curso  de 
Medicina Veterinária, ordinária, realizada no dia 06 de 
agosto  de  2021,  às  15  horas,  via  plataforma  Google 
Meet  em  virtude  do  trabalho  remoto  decorrente  da 
pandemia de COVID-19.

Aos seis dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e um, às quinze horas, reuniu-se o 
Colegiado  do  Curso  de  Medicina  Veterinária  da  Universidade  Federal  de  Santa  Catarina,  via 
Google meet, com a presença dos seguintes membros: Álvaro Menin, Aline Félix Schneider Bedin, 
Daniel Granada da Silva Ferreira, Erik Amazonas de Almeida, Grasiela de Bastiani, Manoela de 
Leon  Nobrega,  Maria  Conceição  Oliveira,  Rogério  Manoel  Lemes  de  Campos,  Rosane  Maria 
Guimarães da Silva, Sandra Arenhart, Viviane Glaser e a acadêmica Nathalia Seeber Bonato, sob a 
presidência  de  Malcon Andrei  Martinez  Pereira.  Os  professores  Adriano  Tony Ramos,  Angela 
Patricia  Medeiros  Veiga  e  Evelyn  Winter  da  Silva  justificaram  a  ausência.  O  presidente 
cumprimentou  a  todos  e,  havendo quórum,  deu  por  aberta  à  sessão.  Ato  contínuo submeteu  a 
apreciação  à  ordem  do  dia:  1.  Aprovação  do  ad  referendum ata  04/CCGMVC/CBS/2021;  2. 
Aprovação  da  alteração  do plano de  ensino  da  disciplina   BSU7105 Comunicação  e  Relações 
Interpessoais; 3. Redação de documento sobre a situação de vagas docentes médicos veterinários 
para o curso; Informes. Pauta 1. O presidente ressaltou que a ata fora aprovada ad referendum  para 
que fosse apensada à solicitação de reposição de aulas práticas e substituição da “Menção P” em 
disciplinas  de  caráter  teórico-prático.  A  ata  foi  colocada  em  apreciação  e,  não  havendo 
manifestações, foi submetida à votação, sendo aprovada por unanimidade. Pauta 2.  Aprovação da 
alteração do plano de ensino da disciplina  BSU7105 Comunicação e Relações Interpessoais. Por 
solicitação  da  professora  Manoela  Reses  e  com a  devida  apreciação  pelo  NDE do curso,  fora 
proposto que a disciplina substituísse as atividades práticas presenciais pela elaboração de vídeos 
que  abordem os  conteúdos  a  serem desenvolvidos  de  forma  prática  e  presencial.  O presidente 
passou a palavra à professora Manoela para que explicasse a solicitação, sendo argumentado que 
trata-se de disciplina optativa e que o formato de realização de vídeo em substituição às atividades 
presenciais  já  fora utilizado em outra  ocasião,  sem haver  prejuízo  à  formação do estudante.  A 
professora  Aline  Schneider  Bedin  ressaltou  que  após  análise  pelo  NDE, houve concordância  e 
entendimento da proposta apresentada. Após as explanações, fora aberta a discussão e, não havendo 
manifestações,  a  alteração proposta  foi  submetida  à  votação,  sendo aprovada por  unanimidade. 
Pauta 3. Redação de documento sobre a situação de vagas docentes médicos veterinários para o 
curso.  O professor  Malcon relatou  a  preocupação  sobre  a  carência  de  vagas  docentes  médicos 
veterinários para o curso, citando áreas descobertas como Patologia Especial, Doenças das Aves, 
Medicina de Animais Silvestres, Toxicologia e Ginecologia, além da sobrecarga em diversas outras 
disciplinas,  que  fazem com que os  docentes  médicos  veterinários  se  desdobrem e assumam os 
conteúdos envolvidos para que os estudantes não tenham prejuízo. Ressaltou, ainda, a contribuição 
positiva de docentes nomeados para o futuro curso de Medicina. Mas que, no entanto, no momento 
da aprovação e início do mesmo irão desfalcar o curso em diversas áreas. Ainda, reiterou que com o 
advento do novo Projeto Pedagógico de Curso e Matriz Curricular a necessidade de novas vagas 
torna-se eminente. Neste sentido, considerando que cabe a coordenação e Colegiado de curso zelar 
pelo bom andamento deste, propôs a elaboração de documento a ser discutido e encaminhado à Pró-



reitoria de Graduação. Aberta a discussão, o professor Erik Almeida perguntou se esta manifestação 
seria somente da coordenação ou se há sinalização dos Departamentos de Ensino sobre o tema. 
Sendo  respondido  pelo  professor  Malcon  que  trata-se  de  demanda  conjunta.  Ainda,  o  referido 
professor  aludiu  sobre  a  possibilidade  da  criação  de  projetos  do  curso  que  visem  angariar 
financiamentos no campo da canabinologia.  O professor Rogério Campos sugeriu que além das 
vagas, fossem solicitadas melhores condições de infraestrutura, além de ônibus para atendimento ao 
curso, haja visto existirem veículos em subocupação na sede. Após a discussão, ficou acordado que 
a coordenação irá elaborar o documento e submetê-lo a apreciação deste Colegiado e Chefias dos 
departamentos  de  Ensino  envolvidos,  para  encaminhá-lo  à  Prograd.  Informes.  1.O  presidente 
relatou  sobre a  situação dos  formandos 2020-1 e 2020-2 que ainda não tiveram seus  diplomas 
expedidos  pelo  DAE  e  que  a  coordenação  tem  recebido  e-mails  sobre  esta  situação,  sendo 
informado aos requerentes que já fora solicitado ao setor responsável informações à respeito. No 
mesmo ponto, fora informado que o curso possui 452 alunos matriculados, devido aos concluintes 
2020-2 ainda estarem vinculados à UFSC via disciplina ZZD2020. 2. Como segundo informe, o 
professor Malcon realizou breve relato sobre a reunião do chamado “Fórum de Coordenadores de 
Curso da UFSC” com a SEPLAN-UFSC, na qual  fora apresentada  a  composição da matriz  da 
matriz orçamentária por curso e seus impactos no orçamento geral da Universidade e do curso. 
Informou haver solicitado dados pormenorizados sobre os valores destinados ao curso nos últimos 
cinco anos, haja visto a forma de cálculo para a Medicina Veterinária mudar no momento em que o 
curso completar  10 anos.  3.  O professor Malcon relatou que das 72 turmas que necessitam de 
reposição de aulas práticas, já foram realizadas 18. Ressaltou que, apesar da confirmação de um 
caso  positivo  para  COVID-19 dentre  os  alunos,  a  contaminação  ocorrera  fora  do  ambiente  da 
UFSC,  conforme  informado  pelo  estudante.  Neste  aspecto,  fora  reiterado  que  no  interior  da 
instituição,  as condições  de biossegurança são observadas,  mas que não há como monitorar  as 
atividades fora da mesma, ainda mais quando o Governo Estadual permite a abertura de ambientes 
de entretenimento sem maiores restrições. A respeito deste caso, fora informado ao Colegiado, que 
houve relato ao DAS e que as medidas tomadas pela coordenação (suspensão de atividades práticas 
por três dias, monitoramento de possíveis contactantes, higienização e fechamento por três dias do 
local)  foram validadas  por aquele  setor.  Nada mais  havendo a tratar,  o presidente  agradeceu a 
presença de todos e deu por encerrada a sessão às dezessete horas e vinte minutos da qual, para 
constar, eu, Malcon Martinez Pereira, lavrei a presente ata que será submetida posteriormente para 
aprovação e assinatura dos presentes.

Curitibanos, 06 de agosto de 2021

Prof. Dr. Malcon Andrei Martinez Pereira
Coordenador do Curso de Graduação em Medicina Veterinária

Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC
Portaria no 1248/2020/GR de 18 de setembro de 2020.
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