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ATA DA 2' SESSÃO ORDINÁRIA DA COORDENADORIA ESPECIAL DE
BIOCIENCIAS E. SAÚDE ÚNICA DO CENTRO DE CIÊNCIAS RURAIS

DA UNIVERSIDA'DE FEDERAL DE SANTA CATARINA

Ata da segunda sessão ordinária da Coordenadoria Especial
de: Biociências e S:aúde .Unida, .realizada nó dia I' de março
de 2018 às 10h30min na sala 202 do CEDUP, do CCR
UFSC/Curitibanos.

No primeiro dia do mês de março de dois rüil e dezoito, às dez horas e trinta minutos na
sala 202 do CEDUP, reuniu-se a Coordenadoria Especial de Biociências e Saúde Única com a
presença dos seguintes docentes: Giuliano Moraes Figueira, presidente, Manoela Leon Nobregà
Reses, Erik Amazonas de Almeida, Rogério Manoel Lemes de Campos, Katia Jakovljevic Pudlia
Wagner, Alvaro Menin, Carinê Lisete Gliehkç e Vanessa ,Sasso Padilha, com as ausências da
professora Marcy Lancia Pereira e Sandra Arenhart justificadas. O presidente 'cumprimentou a
todos e, havendo quórum. deu por aberta a sessão com a seguinte ordem do dia qüe foi apreciada:
PAUTA 1 -- Relotação da Professora Evelyn. PAUTA 2 -- Discussão sobre os -planos de
disciplina. PAUTA 3 -- Solicitação dê STAE MédicoVeterinário para atuar na área de clínica,
cirurgia e anestesiologia de pequenos animais. PAUTA - 4 - Substituição da Prosa Katia.
Informes. Ato contínuo, o presidente passou aos. pontos de pauta, sendo a PAUTA 1 - Relotação
da Professora Evelyn - após a solicitação de vistas da reunião passada, os documentos
solicitados foram enviados pelo professor Erik por email para os integrantes da coordenadorla.
Após explanação da professora Manoela, do Professor Álvaro e do professor Erik sobre o
regimento da UFSC, que é soberano às decisões do conselho da Unidade, foi informado que na
reunião do ano passado (ata 2/2017)., o assunto não foi colocado em votação devido à ,
compreensão dos professores sobre o direito a livre mobilidade determinada pelo conselho de
unidade e considerando o histórico de reuniões deste (Ata 14/2013 ê Ata 9/2015). Desta forma,
considerando o direito adquirido da docente quanto a livre .mobilidade intêrdepartamental, embora
indo de encontro ao artig.o 26 inciso Vll do regimento geral da UFSC, esta coordenadoria concorda
com a relotação da referida professora, esperando que num.futuro próximo esta vaga seja reposta
pelo departamento receptor ou pelo Centro ou pela administração central da UFSC. A
coordenadoria deixa claro que seu quadro.docente não está completo, ficando prqudicado com a

saída desta vaga, visto que há várias disciplinas descobertas e professores com carga horária
elevada. Anualmente só tem sido possível ministrar todas as disciplinas com a ajuda de professores
substitutos que não tem lastro nesta Coordenadoria; sendo emprestados por outros departamentos "\.
da UFSC e. no moFnento em que estes não forem mais disponibilizados, algumas disciplinas ficarão(t\Ç/
se.m ser. ofertadas, inclusivo a disciplina que a professora em questão ministra atualmente\.. XÇ,/

Aprovado por unanimidade. PAUTA 2 - Discussão sobre os planos de disciplina - os planos de
disciplina que não tiveram modificações, a não ser o cronograma, estão aprovados por
unanimidade. PAUTA 3 - Solicitação de STAE Médico Veterinário para atuar na. área de f)
clínica, cirurgia e anestesiologia de pequenos animais. A professora Vanessa informou que ela ./'l/
fez UM documento solicitando isso no ano passado direcionado a Direção dó Centro e, que o ÉÚI
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Professor Alexandre Tavela fez o mesmo via Coordenação do Curso de Medicina Veterinária. A
professora Manoela consultou se o Centro .não possuía um STAE Médico Veterinário -e foi
respondido que o Centro tem o referido servidor e que a direção será consultada sobre a
participação do mesmo nas atividades de rotina do LACIPA. A professora Vanessa irá encaminhar
um documento para a coordenadoria para que esta faça a solicitação formal via BSU. Informes. O
presidente da sessão consultou os integrantes da éoordenàdoria sobre a possibilidade da
participação dás professoras substitutas que foram aprovadas em concurso público para professor
efetivo nas reuniões da Coordenadoria e houve concordância. A professora Kátia. irá se afastar a
partir do dia 19 de março e gostaria de saber quem ficará responsável pelas disciplinas e também
pela coordenadoria de extensão da cootdenadoria. A professora Manoela :ficará com a disciplina de
Epidemiologia Veterinária e ministrará a disciplina de Saúde Pública até a contratação- do professor
Substituto. Qs professores Álvaro, Kátia, Manoela e Sandrá irão se reunir para montar o formulário
para contratação de professor substituto e a profçssorà Vanessa ficará substituindo a professora
Kátia na Coordenação de extensão, fato que foi aprovado por unanimidade. Sem mais a ser
tratado, o presidente agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a sessão às onze horas
e cinquent.a e cinco minutos, dá qual, para
ata que, se aprovada, será assinada por mi

constar. eu. Giuliano Moraes
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