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ATA DA 8ª SESSÃO DE 2021, DE CARÁTER ORDINÁRIO, DO COLEGIADO DO CURSO DE 

MEDICINA VETERINÁRIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA

Ata da oitava sessão, de caráter ordinário, do Colegiado 
do Curso de Medicina Veterinária,  ordinária, realizada 
no  dia  27  de  outubro  de  2021,  às  16:30  horas,  via 
plataforma Google Meet em virtude do trabalho remoto 
decorrente da pandemia de COVID-19.

Aos vinte e sete dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e um, às dezesseis horas e trinta  

minutos,  reuniu-se,  em  caráter  ordinário,  o  Colegiado  do  Curso  de  Medicina  Veterinária  da 

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

Adriano  Tony  Ramos,  Álvaro  Menin,  Aline  Félix  Schneider  Bedin,  Daniel  Granada  da  Silva 

Ferreira, Erik Amazonas de Almeida, Evelyn Winter da Silva, Grasiela de Bastiani, Luiz Ernani 

Henkes, Rogério Manoel Lemes de Campos, Sandra Arenhart e Viviane Glaser, sob a presidência 

de Malcon Andrei Martinez Pereira. Os professores Angela Patricia Medeiros Veiga e Manoela de 

Leon  Nobrega  Reses  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. 

Apreciação e aprovação da ata 07/2021; 2. Apreciação de solicitação de aproveitamento parcial de 

créditos da acadêmica Adrielli Rauen Santos das disciplinas BSU7171 Tecnologia de Ovos, Leite, 

Mel e Seus Derivados e BSU7172 Inspeção de Ovos, Leite,  Mel e Seus Derivados cursadas no 

semestre 2021.1; 3. Apreciação de solicitação de aproveitamento parcial de créditos do acadêmico 

João  Vitor  Kahl  Eli  das  disciplinas  BSU7181  Tecnologia  de  Carnes  e  Pescados  e  BSU7182 

Inspeção de Carnes e Pescados; 4.  Apreciação da solicitação do acadêmico Mizael Azevedo para 

quebra  de  pré-requisito  da  disciplina  BSU7402  Estágio  Curricular  Obrigatório  para  que  curse 

concomitantemente às disciplinas ABF7605 Histologia Veterinária II e BSU7703 Clínica Cirúrgica 

de Grandes Animais. Informes. Por solicitação do professor Adriano Tony Ramos, o presidente 

solicitou  a  inclusão  do  ponto  de  pauta:  Representação  UFSC  comitê  acadêmico  da  Comitê 

Acadêmico de Saúde Animal  da  Associação de Universidades do Grupo Montevidéu (AUGM). 

Aberta a discussão sobre a ordem dia, não havendo manifestações, o presidente instruiu a votação, 

sendo aprovada por unanimidade. Pauta 1. Apreciação e aprovação da ata 07/2021. O presidente 

relembrou que a referida ata fora encaminhada previamente aos membros deste colegiado e que não 

houve  manifestações  ou  sugestões  ao  texto,  prosseguindo  com a  discussão,  sem que houvesse 

manifestações,  seguida  da  votação  que  aprovou o  texto  por  unanimidade.  Pautas  2 e  3. 

Apreciação  de  solicitação  de  aproveitamento  parcial  de  créditos  da  acadêmica  Adrielli  Rauen 

Santos  das  disciplinas  BSU7171  Tecnologia  de  Ovos,  Leite,  Mel  e  Seus  Derivados  e 



BSU7172 Inspeção de Ovos, Leite, Mel e Seus Derivados  e do acadêmico João Vitor Kahl Eli das 

disciplinas BSU7181 Tecnologia de Carnes e Pescados e BSU7182 Inspeção de Carnes e Pescados 

cursadas no semestre 2021.1;  Por sugestão do presidente, por se tratar de assuntos similares, as 

solicitações  foram discutidas  em bloco.  O professor Malcon Pereira  relatou que as solicitações 

devem-se ao fato que a partir deste semestre (2021-2) às disciplinas referentes às Tecnologias e 

Inspeções  de  Produtos  de  Origem Animal  foram agrupadas,  resultando na  disciplina  BSU7183 

Inspeção e Tecnologia de Produtos de Origem Animal, e que neste sentido haveria a necessidade de 

aproveitamento parcial dos créditos já cursados pelos acadêmicos pleiteantes. Ainda, reforçou que 

houve conversa prévia com o professor Rogério Campos, que ministra a disciplina, na qual fora 

acordado que os estudantes seriam informados das datas e horários na qual seriam ministrados os 

conteúdos restantes para integralização da disciplina. Aberta a discussão, o professor Erik Almeida 

questionou se tratar-se-ia de validação parcial de disciplina, sendo respondido pelo presidente que 

sim. Por sugestão do presidente, foi apresentado como encaminhamento que esta validação fosse 

estendida  a  outros  acadêmicos  que se encontrem na  mesma situação.  Encerrada  a  discussão,  o 

encaminhamento  foi  submetido  a  votação,  sendo  aprovado  por  unanimidade.  Pauta  4. 

Apreciação da solicitação do acadêmico Mizael Azevedo para quebra de pré-requisito da disciplina 

BSU7402  Estágio  Curricular  Obrigatório  para  que  curse  concomitantemente  às  disciplinas 

ABF7605 Histologia Veterinária II e BSU7703 Clínica Cirúrgica de Grandes Animais. O presidente 

realizou breve relato  a  respeito  da solicitação  do acadêmico,  abrindo espaço para discussão.  A 

professora Grasiela de Bastiani manifestou-se contrária a solicitação, sendo reforçada pelo professor 

Erik Almeida que ponderou ser correto o acadêmico concluir  as disciplinas  e realizar o estágio 

curricular  após  este  processo.  O  presidente  informou  que  o  acadêmico  solicitou  aos  docentes 

(Grasiela  de  Bastiani  e  Adriano  Ramos)  a  possibilidade  de  cursar  as  disciplinas  de  Histologia 

Veterinária II e Clínica Cirúrgica de Grandes Animais com sobreposição de horários, o que foi 

negado. A professora Grasiela de Bastiani manifestou que negou o pedido dada a sua disciplina ter 

aulas síncronas e considerando a complexidade dos conteúdos de Histologia. O professor Adriano 

Ramos informou que no horário de sobreposição são realizadas atividades de revisão dos conteúdos. 

Como encaminhamento o presidente propôs que fosse aceita a sobreposição de horários, para que o 

acadêmico concluísse as disciplinas e que no semestre 2022-1 realizasse o estágio. Sendo submetido 

a votação, o encaminhamento fora aprovado por unanimidade. Pauta 5. Representação UFSC no 

Comitê  Acadêmico  de  Saúde  Animal  da  Associação  de  Universidades  do  Grupo  Montevidéu 

(AUGM). O professor Adriano Ramos informou da necessidade de indicação de membro suplente 

para o referido comitê, lembrando que não inclui portaria e nem horas junto ao PAAD, mas que, no 

entanto,  no  presente  momento,  devido  a  pandemia  de  COVID-19,  as  reuniões  mensais  têm se 

realizado por meio virtual. Como encaminhamento foi sugerido que a coordenação encaminhará e-

mail  aos  docentes  Médicos  Veterinários  para  que  se  candidatem  a  vaga  de  suplente.  O 

encaminhamento fora submetido a votação, sendo  aprovado por unanimidade.  Informes. 1. O 



professor Malcon Pereira informou que fora contactado pela rede de Hospitais Veterinários Santa 

Vida,  de  Florianópolis,  aventando  sobre  a  possibilidade  de  convênio  para  estágios  curriculares 

obrigatórios  e  não  obrigatórios  com  exclusividade  para  nossos  alunos.  Tal  fato  deve-se  a 

constatação por parte daquela instituição da qualidade dos nossos alunos que já realizaram estágios 

de maneira informal na rede de hospitais.  2. O presidente informou que fora compartilhada uma 

pasta via Google drive com os documentos pertinentes ao Projeto Pedagógico de Curso para leitura 

e  considerações  por  parte  dos  membros  deste  colegiado,  para  que  tão  logo  o  Núcleo  Docente 

Estruturante  aprove  e  encaminhe  o  processo,  o  mesmo  possa  ser  submetido  a  este  órgão.  A 

professora  Aline  Félix  Schneider  Bedin  informou  que existe  previsão  de  encaminhamento  dos 

documentos faltantes,  bem como a aprovação final do Projeto Pedagógico naquela instância,  irá 

encaminhá-lo ao  colegiado.  3. O professor  Daniel  Granada da  Silva Ferreira  informou sobre  a 

revista  Ambientes  em  Movimento,  do  Campus  Curitibanos,  encontra-se  com  o  período  de 

submissões de artigos aberto, reiterando a importância do fortalecimento deste periódico para que se 

consolide, dada a sua representatividade para o nosso campus.4. A professora Grasiela de Basiani 

informou sobre a demora em se realizar a cobertura do tronco de contenção para grandes animais, 

instalado no CEDUP, e que a não conclusão deste projeto pode resultar em prejuízos para realização 

das aulas práticas de clínica de grandes animais. A professora solicitou apoio da coordenação para 

resolução desta situação, na qual o presidente comprometeu-se em auxiliar na demanda apresentada. 

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, 27 de outubro 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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