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ATA DA 3ª SESSÃO DE 2022 DO COLEGIADO DO CURSO DE MEDICINA VETERINÁRIA 

DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA

Ata  da  terceira  sessão  do  Colegiado  do  Curso  de 
Medicina Veterinária, ordinária, realizada no dia 29 de 
julho de 2022, às 16:30 horas,  via plataforma Google 
Meet.

Aos vinte e nove dias do mês de julho de dois mil e vinte e dois, às dezesseis horas e trinta 
minutos, via plataforma Google Meet, reuniu-se o Colegiado do Curso de Medicina Veterinária da 
UFSC, com a presença dos Senhores Conselheiros: Malcon Andrei Martinez Pereira, na qualidade 
de presidente, Alexandre de Oliveira Tavela, Cibely Galvani Sarto, Erik Amazonas de Almeida, 
Maria Conceição Oliveira, Luiz Ernani Henkes, Rogério Luizari Guedes, Rosane Maria Guimarães 
 da Silva, Sônia  Purin, Viviane Glaser, e os acadêmicos Atila Souza Rocha Freire de Santana e 
Cainan Costa de Sá Maynardes.  As ausências  foram justificadas.  O presidente cumprimentou a 
todos e, havendo quórum, deu por aberta a sessão. Ato contínuo submeteu a apreciação à ordem do 
dia:  1. Aprovação da ata 02/2022 do Colegiado de Curso (documento enviado em anexo à 
convocação); 2. Aprovação dos planos de ensino para o semestre letivo 2022-2 (ofício com 
pareceres  do NDE enviados em anexo à convocação);  3.  Aprovação de ato  ad referendum 
referente ao resultado do Edital de transferências e retornos 2022-1 (documentos enviados em 
anexo à convocação); 4. Homologação do resultado da eleição para Coordenação do Curso 
(Gestão 2022-2-2024-1). Apresentada a ordem do dia, o presidente abriu espaço para discussão e o 
Professor Erik Almeida lembrou de seu pedido de solicitação de discussão sobre o relatório de 
avaliação encaminhado pelo serviço de psicologia educacional do Centro de Ciências Rurais. A 
inclusão apresentada foi acrescida a pauta inicial e não havendo mais manifestações, submeteu-se a 
votação,  sendo aprovada  por  unanimidade.  Dando  prosseguimento  à  reunião  que  passou  a 
seguinte  ordem do  dia:  1. Aprovação  da  ata  02/2022  do Colegiado  de  Curso. O presidente 
reiterou que a ata fora encaminhada conjuntamente aos demais documentos referentes à reunião, 
não havendo manifestações para correção ou contrárias ao texto apresentado. Ato contínuo, abriu a 
sessão para discussão. Cessando a etapa de discussão, procedeu-se à votação,      sendo aprovado 
por  unanimidade.  2.  Aprovação  dos  planos  de  ensino  para  o  semestre  letivo  2022-2. O 
presidente fez uma breve explanação reiterando que os pareceres foram encaminhados em anexo ao 
Edital de Convocação, sendo reforçados quais os parâmetros avaliados pelo NDE e que os planos 
que  necessitavam  de  adequações  foram  devolvidos  aos  Departamentos  para  providenciá-las  e 
procederem com a aprovação interna. Encerradas as explanações, o presidente abriu a discussão e 
não havendo manifestações, os pareceres e planos de ensino foram submetidos à votação, sendo 
aprovados  por  unanimidade.  Aprovação  de  ato  ad  referendum  referente  ao  resultado  do 
Edital de transferências e retornos 2022-1. O presidente apresentou que, considerando os prazos 
determinados  pela  PROGRAD, a  avaliação  e  a  lista  dos  candidatos  aprovados  no  processo  de 
transferências foram aprovadas via  ad referendum pela Coordenação, conforme o ofício interno 
número  17/2022  da  Coordenação  do  Curso  de  Graduação  em  Medicina  Veterinária,  que  fora 
anexado aos  documentos  da reunião.  Na oportunidade  informou que dos  três  incisos,  apenas o 
referente às transferências externas não houveram candidatos e classificados suficientes para todas 
as vagas, resultando em 11 vagas ociosas. Aberta a discussão, não houveram manifestações, sendo o 



ato submetido à votação e aprovado por unanimidade. 4. Homologação do resultado da eleição 
para Coordenação do Curso (Gestão 2022-2-2024-1). O presidente fez um breve relato sobre as 
eleições, na qual houve chapa única concorrendo, procedendo com a leitura da ata de fechamento 
do processo eleitoral para a Coordenação, na qual foram eleitos os Professores Malcon Martinez 
Pereira e Giuliano Moraes Figueiró, coordenador e subcoordenador      respectivamente. A chapa 
“Continuar Crescendo Juntos” obteve 30 (trinta) votos válidos dentre os 40 docentes aptos a votar, e 
171 (cento e setenta e um) votos válidos e 04 (quatro) votos nulos dentre os 381 alunos aptos a 
votar. Conforme o estatuto do curso, o número de votos válidos dos docentes foi multiplicado por 
50% e dividido pelo número de discentes votantes ((30 x 50)/30)=50%),      enquanto que o número 
de  votos  válidos  dos  discentes  foi  multiplicado  por  50% e  dividido  pelo  número de  discentes 
votantes  ((171x50)/175)=48,85%),  resultando  em  um  percentual  de  98,85%  de  votos  válidos. 
Aberta a discussão, os presentes cumprimentaram o presidente que iniciará novo mandato a partir 
de 14 de setembro do corrente ano. Encerrada esta etapa, o resultado da eleição foi submetido à 
votação,  sendo  aprovado  por  unanimidade.  5. Discussão  sobre  o  relatório  de  avaliação 
encaminhado pelo serviço de psicologia educacional do Centro de Ciências Rurais. O Professor 
Erik Almeida fez a leitura do relatório encaminhado a todos      os departamentos, coordenações e 
docentes do centro sobre as condições de ensino/aprendizagem e as consequências do retorno do 
período presencial  e seus efeitos sobre o desempenho acadêmico e emocional  dos estudantes e 
professores elaborado pelo serviço de psicologia educacional. A proposta do professor é que o tema 
seja debatido de forma ampla no curso, visando dirimir os efeitos do estresse sobre estudantes e 
docentes. O presidente perguntou aos acadêmicos presentes suas percepções sobre o tema, na qual 
ambos  corroboram com o Professor Erik e os pontos levantados no relatório. Como sugestão do 
presidente, o tema será incluído na programação de comemoração dos 10 anos do curso, que está 
sendo elaborada pelo Centro Acadêmico e Coordenação. A Professora Maria Conceição sugeriu que 
fosse adotado um calendário de avaliação, que permitisse maior espaçamento entre as mesmas, e 
mais profissionais da área de  psicopedagogia      para o centro.  Não havendo mais a tratar,  o 
presidente agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a sessão às catorze horas e quinze 
minutos da qual, para constar, eu, Malcon Martinez Pereira, lavrei a presente ata que, se aprovada, 
será assinada por mim e pelos demais membros.
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