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COMUNICAÇÃO INTERNA

DATA: 30/08/2021
DE: Nilson Oleskovicz DMV/CAV/UDESC
PARA: Clovis Eliseu Gewehr / Diretor Geral CAV/UDESC
ASSUNTO: Retorno das aulas práticas presenciais do Curso de Medicina Veterinária
Prezado Diretor
Cumprimentando-o cordialmente, seguindo as recomendações vigentes e os indicadores
estabelecidos no plano de contingência do Centro de Ciências Agroveterinárias (PLANCON –
CAV/UDESC), Item i, pág. 37 Em relação ao retorno presencial: Etapa 2: Retorno das atividades
práticas essenciais em todas as fases dos cursos de graduação do centro; solicitamos a
apreciação e deliberação pela Unidade de Gestão Operacional para retorno PRESENCIAL de todas as
aulas práticas, de todas as fases do Curso de Medicina Veterinária a partir de 08/11/2021.
Esta data foi sugerida, pois dia 27/09/2021 retornam de forma presencial as aulas práticas da 8ª
e 9ª fase do curso. Teremos mais de 1 mês, até 08/11/2021, para nos adequarmos a nova rotina e aos
procedimentos a serem adotados. Caso haja maior demanda em alguma turma e/ou disciplina, em
virtude do represamento de alunos que trancaram matrícula ou desistiram, deve ser autorizada pelo
Coordenador de Curso/Secretaria de Ensino de Graduação a matrícula de no máximo 56 alunos por
disciplina, desta forma, todas as sub turmas práticas terão no máximo 14 alunos, uma vez que serão
ofertadas até 4 sub turmas (A, B, C, D). Lembramos que essa situação será somente em condições
excepcionais, pois na grende maioria das disciplinas da Medicina Veterinária, não há demanda maior,
mantendo desta forma, os 40 alunos regulares, sendo 10 por cada sub turma prática. Além disso, como
medida complementar de controle do Covid 19, as aulas teóricas seguirão 100% de forma remota até
que nova deliberação seja aprovada pelo departamento e/ou NDE, seguindo as recomendações e avanço
das fases 3 e 4 previstas no Plancon/CAV/UDESC.
Esta solicitação foi discutida e APROVADA em reunião do Departamento de Medicina Veterinária
em 26/08/2021 e pelo Núcleo Docente Estruturante do Curso de Medicina Veterinária em 27/08/2021.
Sem mais para o momento, reiteram-se os votos de estima e consideração.
Respeitosamente
Atenciosamente,
___________________________________
Nilson Oleskovicz
DMV/CAV/UDESC
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