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ATA DA 8ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DO NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE DO CURSO DE 
MEDICINA VETERINÁRIA

Ata  da  oitava  sessão extraordinária  do  Núcleo 
Docente  Estruturante  do  Curso  de  Medicina 
Veterinária  da  Universidade  Federal  de  Santa 
Catarina,  realizada em 1º de setembro de 2021, às 
13:30 horas, via Google Meet.

Ao primeiro dia do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e um, às treze horas e trinta  
minutos,  reuniu-se  o  Núcleo  Docente  Estruturante  do  Curso  de  Medicina  Veterinária  da 
Universidade  Federal  de  Santa  Catarina,  via  Google  meet,  com  a  presença  dos  seguintes 
membros: Kelen Cristina Basso, Malcon Andrei Martinez Pereira, Manoela de Leon Nobrega, 
Sonia  Purin  da  Cruz,  Rogério  Manoel  Lemes  de  Campos  sob  a  presidência  de  Aline  Félix  
Schneider Bedin. Os professores Álvaro Menin, Giuliano Moraes Figueiró, Grasiela de Bastiani, 
Marcy  Lancia  Pereira  e  Vanessa  Sasso  Padilha  justificaram  a  ausência.  A  presidente 
cumprimentou a todos e, havendo quórum, deu por aberta à sessão. Ato contínuo submeteu a 
apreciação à ordem do dia: 1. Apreciação da Ata 6ª reunião de 2021; 2. Apreciação da Ata 7ª  
reunião  de  2021;  3.  Apreciação  da  avaliação  dos  Planos  de  Ensino para  o  semestre  letivo 
2021/2 e emissão de parecer.  4.  Organização para emissão de relatório  de adequação das 
bibliografias básica e complementar, entre o número de vagas autorizadas e a quantidade de 
exemplares  por  título (ou  assinatura  de acesso)  disponível  no  acervo,  para  o  novo Projeto 
Pedagógico  do curso.  A pauta  foi  colocada em votação,  sendo aprovada  por  unanimidade. 
Pauta 1. A presidente ressaltou que a ata fora enviada com antecedência por e-mail e que não 
houve  manifestações  para  alterações.  A  ata  foi  colocada  em  apreciação  e,  não  havendo 
manifestações,  foi  submetida  à  votação,  sendo  aprovada  por  unanimidade.  Pauta  2.  A 
presidente ressaltou que a ata fora enviada com antecedência por e-mail  e que não houve 
manifestações  para  alterações.  A  ata  foi  colocada  em  apreciação  e,  não  havendo 
manifestações,  foi  submetida  à  votação,  sendo  aprovada  por  unanimidade.  Pauta  3.  A 
Professora Aline agradeceu a todos pelo envio das avaliações dos Planos de Ensino e informou 
que  compilou  todas  as  considerações  efetuadas  pelos  membros  do  NDE,  redigindo  quatro 
ofícios, sendo cada destinado a um departamento ou coordenadoria (ABF, BSU, CBA e CNS). Os 
ofícios contendo as avaliações foram enviados a todos previamente e foram apresentados na 
reunião. Destaca-se que a maioria das considerações versou sobre flexibilização das avaliações, 
correções de datas  nos cronogramas,  padronização dos planos de ensino,  entre outras.  Foi 
aberta a discussão e a Prof.ª Kelen informou que o plano de ensino de Bovinocultura estava 
sem as datas. A Prof.ª Manoela informou que como a docente responsável está em licença 
maternidade, ela retirou as datas para poder submeter o Plano de Ensino à avaliação. O fato  
será  informado  ao  departamento  para  que  o  docente  substituto  possa  completar  as 
informações. Não havendo mais discussão, os pareceres foram colocados em votação, sendo 
aprovados por unanimidade. Pauta 4. A Prof.ª Aline informou que no processo de elaboração 

1
2
3
4
5
6

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA

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

do novo Projeto Pedagógico do curso há a necessidade de anexar ao processo um relatório de 
adequação referendado e assinado por todos os membros do NDE, da compatibilidade, em 
cada bibliografia básica e complementar, entre o número de vagas autorizadas e a quantidade 
de exemplares por título (ou assinatura de acesso) disponível no acervo. Para isso, foi sugerido 
como metodologia, que cada membro do NDE possa conferir uma parte do PPC, para que o 
relatório seja produzido. Foi sugerida a seguinte divisão entre membros do NDE e respectiva 
parte do PPC a ser conferida: Aline – caderno de “Produção de não ruminantes”; Malcon –  
caderno  de  “Selvagens  e  Bioterismo”;  Giuliano  –  caderno  de  “Medicina  e  criação  de 
ruminantes”; Grasiela – caderno de “Medicina e criação de equinos”; Vanessa – caderno de 
“Cães e gatos”; Manoela – caderno de “Saúde única”; Sônia – caderno de “Ciências Sociais”;  
Rogério – caderno de “Inspeção e tecnologia de produtos de origem animal”; Álvaro, Marcy e 
Kelen – disciplinas do 1º ao 4º período. O prazo para conclusão da atividade proposto foi 16/09.  
O ponto  foi  colocado em discussão.  Não  havendo manifestações,  a  metodologia,  divisão  e 
prazo para conclusão foi colocado em votação, sendo aprovado por unanimidade.  Nada mais 
havendo a tratar, a presidente agradeceu a presença de todos, e, por fim, encerrou a sessão, da 
qual, para constar, eu, Aline Félix Schneider Bedin, lavrei a presente ata, que, se aprovada, será 
assinada pelos membros presentes. Curitibanos, 01 de setembro de 2021.
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