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Ata da nona sessão extraordinária do Núcleo 
Docente Estruturante do Curso de Medicina 
Veterinária da Universidade Federal de Santa 
Catarina, realizada em 6 de outubro de 2021, às  
16:00 horas, via Google Meet. 
 

Ao sexto dia do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e um, às dezesseis horas, reuniu-se o 1 

Núcleo Docente Estruturante do Curso de Medicina Veterinária da Universidade Federal de 2 

Santa Catarina, via Google meet, com a presença dos seguintes membros: Álvaro Menin, Kelen 3 

Cristina Basso, Malcon Andrei Martinez Pereira, Manoela de Leon Nobrega, Sonia Purin da Cruz, 4 

Rogério Manoel Lemes de Campos sob a presidência de Aline Félix Schneider Bedin. Os 5 

professores Giuliano Moraes Figueiró, Grasiela de Bastiani, Marcy Lancia Pereira e Vanessa 6 

Sasso Padilha justificaram a ausência. A presidente cumprimentou a todos e, havendo quórum, 7 

deu por aberta à sessão. Ato contínuo submeteu a apreciação à ordem do dia: 1. Apreciação da 8 

Ata 8ª reunião de 2021; 2. Apreciação do relatório de adequação das bibliografias básica e 9 

complementar, entre o número de vagas autorizadas e a quantidade de exemplares por título 10 

(ou assinatura de acesso) disponível no acervo, para o novo Projeto Pedagógico do curso; 3. 11 

Apreciação da solicitação das disciplinas de Fisiologia para não alterar o número atual de 12 

créditos. A pauta foi colocada em votação, sendo aprovada por unanimidade. Pauta 1. A 13 

presidente ressaltou que a ata fora enviada com antecedência por e-mail e que não houve 14 

manifestações para alterações. A ata foi colocada em apreciação e, não havendo 15 

manifestações, foi submetida à votação, sendo aprovada por unanimidade. Pauta 2. A 16 

Professora Aline agradeceu a todos pelo trabalho conjunto de conferência das bibliografias do 17 

novo Projeto Pedagógico do curso e informando que ainda segue recebendo solicitações de 18 

alterações por parte dos docentes. Ressaltou que todas as avaliações solicitadas aos membros 19 

do NDE foram recebidas e destacou que muitas das bibliografias descritas para cada disciplina 20 

ou módulo do novo currículo, não estavam disponíveis na Biblioteca Universitária (BU)d e 21 

Curitibanos, o que levaria a retirada de um número significativo de referências bibliográficas. 22 

Após consultar o último Instrumento de Avaliação de Cursos de Graduação, do Sistema 23 

Nacional de Avaliação da Educação Superior – SINAES, do Ministério da Educação, publicado 24 

em 2017, verificou que é necessário referendar, por relatório de adequação, assinado pelo 25 

NDE, comprovando a compatibilidade, em cada bibliografia básica e complementar, entre o 26 

número de vagas autorizadas e a quantidade de exemplares por título (ou assinatura de acesso) 27 

disponível no acervo, porém, diferentemente dos documentos anteriores, de 2015 ou 2012, 28 

não há uma definição expressa da proporção do número de exemplares para o número de 29 

vagas anuais, fornecendo as IES à possibilidade de definir e adequar o número de bibliografias 30 

básica e complementar, adequando-as sua realidade. Sendo assim, propôs que fosse mantido o 31 

critério para as bibliografias básicas de no mínimo três títulos, com no mínimo três exemplares 32 
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disponíveis na BU de Curitibanos, mantendo a proporção de um exemplar para cada 15 33 

acadêmicos (considerando o ingresso semestral de 40 vagas) e, que para bibliografias 34 

complementares houvesse uma flexibilização permitindo aos docentes solicitarem os livros que 35 

indicaram, mas que não constam no acervo da BU de Curitibanos. Também foi informado, que 36 

existem casos de conteúdos que serão ministrados na nova matriz curricular, mas que 37 

atualmente não fazem parte dos atuais conteúdos e por isso, não existem bibliografias 38 

disponíveis na BU de Curitibanos. Muitos docentes já se comprometeram a solicitar tais 39 

bibliografias, e sugere-se que o NDE reforce a todos os docentes a importância de solicitar mais 40 

livros para a BU de Curitibanos. Foram identificadas exceções, como no caso do módulo de 41 

Inspeção de Produtos de Origem Animal, onde a bibliografia básica é a legislação do Ministério 42 

da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, disponível no site do MAPA, e neste caso, entende-se 43 

ser fundamental constá-la como bibliografia básica. Há casos de disciplinas nas quais os 44 

docentes sugeriram livros para a bibliografia básica que não estão disponíveis, e para estes será 45 

solicitado aos docentes que indiquem outras bibliografias, disponíveis na BU de Curitibanos, 46 

sendo, portanto, necessárias mais algumas semanas de trabalho, para finalização do relatório 47 

de adequação de bibliografias. A professora Aline informou também que para dar transparência 48 

ao processo de conferência, incluiu ao lado de cada bibliografia o número de exemplares 49 

disponíveis na BU de Curitibanos, estando disponíveis para acesso de todos no novo PPC do 50 

curso. Foi aberta a discussão e os Professores Malcon e Sônia manifestaram-se favoráveis aos 51 

critérios propostos. O ponto foi colocado em votação e aprovado por unanimidade. Pauta 3. A 52 

Professora Aline apresentou a solicitação encaminhada pelos Professores Marcos Barreta e 53 

Vitor Rissi, acerca das disciplinas de Fisiologia, as quais no atual currículo contam com 10 54 

créditos, sendo quatro para a disciplina de Fisiologia I e seis para a disciplina de Fisiologia II e, 55 

na atual proposta da Comissão que elaborou o novo PPC do curso, as disciplinas passaram a ter 56 

cinco créditos na Fisiologia I e quatro créditos na Fisiologia II, totalizando nove créditos. Os 57 

docentes alegaram que a redução de um crédito acarretará em prejuízo a área, já que alguns 58 

conteúdos perderão o caráter comparativo entre espécies, caso sejam abordados somente nos 59 

módulos, e por isso, solicitam a manutenção dos atuais 10 créditos totais. Ainda, foi informado 60 

pelos docentes supracitados que até o presente momento não tiveram acesso ao novo PPC do 61 

curso, o que se acredita ter sido uma falha de comunicação, já que o mesmo foi encaminhado a 62 

todos os departamentos pela Coordenação do curso, com a solicitação de que encaminhassem 63 

e discutissem com seus pares. Foi aberta a discussão. O Professor Malcon informou que o tema 64 

foi amplamente discutido na Comissão de Elaboração do novo PPC, haja vista que a inclusão de 65 

novos conteúdos obrigatórios, mais um semestre de estágio, curricularização da extensão com 66 

a manutenção do curso de Medicina Veterinária em cinco anos, fez com que houvesse a 67 

necessidade de retirar carga horária de algumas disciplinas nas quais havia sobreposição de 68 

conteúdos ou a possibilidade de ministrar os conteúdos nas fases modulares e, por isso foi 69 

proposta a redução de um crédito, admitindo-se que alguns conteúdos, principalmente ligados 70 

à reprodução animal, pudessem ser ministrados nas fases modulares, sem representar, 71 

portanto, prejuízo à área. O Professor Álvaro julgou ser importante dialogar com os docentes 72 

buscando evitar discordâncias e manter a união e o bom relacionamento entre os pares, já que 73 
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a implantação do novo PPC trará desafios que demandarão grande trabalho coletivo. Não 74 

havendo mais manifestações, o ponto foi colocado em votação, sendo as opções a manutenção 75 

da proposta da Comissão de Elaboração do novo PCC, de nove créditos ou a solicitação dos 76 

docentes de 10 créditos para as disciplinas de Fisiologia. A proposta da Comissão, de 77 

manutenção de 9 créditos foi aprovada por maioria. A Professora Aline propôs que após a 78 

incorporação das últimas sugestões recebidas, o PPC seja encaminhado pelo NDE ou pela 79 

Coordenação do curso, para todos os docentes do curso de Medicina Veterinária, para que 80 

possam fazer suas considerações, mantendo o processo participativo e plural, como foi 81 

proposto desde o início da construção. Nada mais havendo a tratar, a presidente agradeceu a 82 

presença de todos, e, por fim, encerrou a sessão, da qual, para constar, eu, Aline Félix 83 

Schneider Bedin, lavrei a presente ata, que, se aprovada, será assinada pelos membros 84 

presentes. Curitibanos, 6 de outubro de 2021. 85 
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