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ATA DA 6ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DO NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE DO CURSO DE 
MEDICINA VETERINÁRIA 

 
Ata da sexta sessão extraordinária do Núcleo 
Docente Estruturante do Curso de Medicina 
Veterinária da Universidade Federal de Santa 
Catarina, realizada em 23 de agosto de 2021, às  
13:30 horas, via Google Meet. 
 

Aos vinte e três dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e um, às treze horas e trinta 1 

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

Universidade Federal de Santa Catarina, via Google meet, com a presença dos seguintes 3 

membros: Álvaro Menin, Kelen Cristina Basso, Malcon Andrei Martinez Pereira, Manoela de 4 

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

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

Pereira e Rogério Manoel Lemes de Campos justificaram a ausência. A presidente 7 

cumprimentou a todos e, havendo quórum, deu por aberta à sessão. Ato contínuo submeteu a 8 

apreciação à ordem do dia: 1. Aprovação da Ata da 5ª reunião de 2021; 2. Organização da 9 

avaliação dos Planos de Ensino para o segundo semestre letivo de 2021, adaptado ao ensino 10 

remoto emergencial. A pauta foi colocada em votação, sendo aprovada por unanimidade nessa 11 

ordem. Pauta 1. A presidente ressaltou que a ata fora enviada com antecedência por e-mail e 12 

que não houve manifestações para alterações. A ata foi colocada em apreciação e, não 13 

havendo manifestações, foi submetida à votação, sendo aprovada por unanimidade. Pauta 2. 14 

Inicialmente foi apresentado o cronograma proposto pela Secretaria acadêmica, para avaliação 15 

dos Planos de Ensino para o segundo semestre letivo de 2021. Neste, os departamentos 16 

deveriam enviar os Planos de Ensino aos NDEs, até o dia 20/08. O NDE por sua vez, deve 17 

retornar aos departamentos o parecer de avaliação até 03/09. Foi proposta uma metodologia 18 

de avaliação, baseada nas portarias e resoluções vigentes, em formato de uma planilha de 19 

critérios, já utilizada em semestres anteriores. A Prof.ª Sônia questionou se, a exemplo do que 20 

ocorre em alguns departamentos, deveríamos conferir no Plano de Ensino onde está a 21 

compensação para as duas semanas faltantes no calendário acadêmico, haja vista que o 22 

semestre novamente será reduzido em 16 semanas e não em 18 semanas, como um semestre 23 

regular. A Prof.ª Manoela afirmou que a exemplo do que fora realizado nos semestres 24 

anteriores, conferíamos se o conteúdo programático foi cumprido em sua totalidade, haja vista 25 

que a compensação das duas semanas pode ocorrer de diferentes maneiras, como aulas e 26 

atividades assíncronas, realização de avaliações e aula síncrona ou assíncrona no mesmo dia, 27 

entre outros. A Prof.ª Aline sugeriu que incluíssemos de forma explícita esse critério de 28 

avaliação (se o conteúdo programático está sendo cumpridos). Os demais colegas concordaram 29 

com a sugestão. Sendo assim, os critérios a serem avaliados nos Planos de Ensino serão: a) Se 30 

está adaptado ao modelo solicitado pela Coordenação do curso; b) Se apresenta a divisão da 31 

carga horária da disciplina em teórica, prática e extensão; c) Se apresenta os horários da 32 
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disciplina (solicitação da secretaria acadêmica); d) Se apresenta informações sobre a 33 

curricularização da extensão; e) Se apresenta carga horária remota e presencial; f) Se a 34 

metodologia de ensino está definida; g) Se apresenta critérios para cômputo da frequência;  h) 35 

Se apresenta informações sobre atendimento extraclasse; i) Se apresenta critérios de 36 

avaliações; j) Se o conteúdo programático está sendo cumprido; k) Se apresenta flexibilização 37 

de prazos das avaliações; k) Se apresenta cronograma com distribuição em 16 semanas; l) Se 38 

apresenta atividades síncronas e assíncronas. Os Planos recebidos serão divididos entre os 39 

membros do NDE, sendo aproximadamente sete a oito planos para cada membro avaliar. Após 40 

a conferência de cada plano de ensino para os critérios propostos, o membro do NDE deve 41 

preencher um documento, que será enviado a todos, onde deve descrever as orientações de 42 

alterações, quando necessário. Após análise, as orientações deverão ser encaminhadas ao e-43 

mail do NDE, para que a presidente possa compilar as informações e redigir um parecer com as 44 

orientações pertinentes a cada departamento. Sendo assim, a análise dos membros do NDE 45 

deve ser realizada e enviada ao e-mail do NDE até 30/08. A reunião para apreciação dos 46 

pareceres foi sugerida em 01/09, às 13:30h. A metodologia, bem com o prazo proposto, foi 47 

colocada em votação, sendo aprovados por unanimidade. Nada mais havendo a tratar, a 48 

presidente agradeceu a presença de todos, e, por fim, encerrou a sessão, da qual, para constar, 49 

eu, Aline Félix Schneider Bedin, lavrei a presente ata, que, se aprovada, será assinada pelos 50 

membros presentes. Curitibanos, 23 de agosto de 2021. 51 
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 54 


		2021-09-01T14:32:38-0300


		2021-09-01T14:41:41-0300


		2021-09-01T14:47:32-0300


		2021-09-01T15:10:59-0300


		2021-09-01T16:28:46-0300


		2021-09-01T16:45:04-0300


		2021-09-01T18:18:37-0300


		2021-09-02T10:51:06-0300




