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ATA DA 7ª SESSÃO DE 2021, DE CARÁTER ORDINÁRIO, DO COLEGIADO DO CURSO DE 

MEDICINA VETERINÁRIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA

Ata  da  sétima  sessão,  de  caráter  extraordinário,  do 
Colegiado do Curso de Medicina Veterinária, ordinária, 
realizada no dia 24 de setembro de 2021, às 16:30 horas, 
via  plataforma  Google  Meet  em  virtude  do  trabalho 
remoto decorrente da pandemia de COVID-19.

Aos vinte e quatro dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e um, às dezesseis horas e 
trinta minutos, reuniu-se, em caráter extraordinário, 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,  Angela  Patricia  Medeiros  Veiga,  Erik 
Amazonas de Almeida, Evelyn Winter da Silva, Luiz Ernani Henkes, Manoela de Leon Nobrega 
Reses, Rogério Manoel Lemes de Campos, Rosane Maria Guimarães da Silva, Sandra Arenhart, 
Sônia Purin  e Viviane Glaser, e a acadêmica Nathalia Seeber Bonato, sob a presidência de Malcon 
Andrei Martinez Pereira. Os professores Adriano Tony Ramos, Daniel Granada da Silva Ferreira, 
Grasiela  de  Bastiani,  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 dos planos de ensino para o semestre 2021-2; 2. Solicitação de prorrogação 
de período de estágio e defesa da acadêmica Paula Ramos; 3. Informes. Aberta a discussão sobre a 
ordem  do  dia  e  não  havendo  manifestações,  procedeu-se  a  votação,  sendo  aprovada  por 
unanimidade. Pauta 1. Apreciação e aprovação dos planos de ensino para o semestre 2021-2. O 
presidente informou que foram recebidos os planos de ensino avaliados e aprovados pelos quatro 
Departamentos (ABF, BSU, CBA e CNS) e os pareceres encaminhados pelo NDE. Em sequência 
passou a palavra a professora Aline Félix Schneider Bedin, presidente do NDE, que explanou sobre 
o processo de avaliação e as considerações de necessidade de adequações apontadas disciplina a 
disciplina, que culminou em parecer encaminhados aos Departamentos. Sendo aberta a discussão, 
não  houve  manifestações.  Como  encaminhamento,  o  presidente  sugeriu  que  os  planos  fossem 
aprovados  em  bloco,  considerando  que  o  NDE  já  havia  realizado  à  análise  dos  planos  e  os 
Departamentos encaminhados aos docentes para correção. A proposta foi acolhida, sendo submetida 
a aprovação dos planos de ensino para o semestre 2021-2, que foi aprovada por unanimidade. Pauta 
2. Solicitação  de  prorrogação  de  período  de  estágio  e  defesa  da  acadêmica  Paula  Ramos.  O 
presidente ressaltou que fora enviado em conjunto aos documentos para apreciação nesta reunião, o 
ofício 01/2021 da professora Vanessa Sasso Padilha solicitando a prorrogação de estágio e período 
de  defesa  para  sua  orientada,  considerando  que  a  acadêmica  sofrera  um  acidente  durante  a 
realização do mesmo e que resultara em fratura, estando impossibilitada de concluir a carga horária 
desta etapa. Aberta a discussão, a professora Angela Veiga, Coordenadora de Estágios, manifestou-
se e contextualizou a situação. Não havendo outras manifestações, o tema foi submetido à votação e 
aprovado  por  unanimidade.  Informes.  O  presidente  informou  que  encontra-se  em  fase  de 
finalização e análise pelos Departamentos o novo Projeto Pedagógico de Curso, na qual a Comissão 
já  recebera  a  manifestação  de  acordo por  parte  de três  Departamentos  e  que aguarda a  última 
restante  para  encaminhar  ao  NDE  e  deste  para  o  Colegiado  de  Curso.  Diante  dos  prazos,  o 
presidente informou que serão compartilhados todos os arquivos apensados ao processo para leitura 
por parte dos membros deste Colegiado. Outro informe foi referente à reposição de aulas práticas, 
na qual o presidente informou que os alunos matriculados na nona fase serão liberados para esta 



etapa com todas as disciplinas sem constar “Menção P”. 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, 24 de setembro 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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