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ATA DA 4' SESSÃO ORDINÁRIA DA COORDENADORIA ESPECIAL DE
BIOCIÊNCIAS E SAÚDE ÚNICA DO CENTRO D.E CIÊNCIAS RURAIS

DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA

Ata da quarta sessão ordinária da Coordenadoria Especial de
Biociências e Saúde Única, realizada no dia 7 de agosto de 2017 as
17;20 na sala 205 do CEDUP, do CCR - UFSC/Curitibanos.

Ao sétimo dia do mês de agosto de dois mil e dezesséte, éts dezessete horas e vinte
minutos na sala 205 do CEDUP, reuniu-se a Coordenadoria Especial deBiociências e Saúde .Unica
com a presença dos seguintes docentes: Giuliano Moraes Figueíró, presidente, Marcos da Sirva
Azevedo, Erik Amazonas de Almeida, Sandra Arenhàrt, Carine Lisete .Glienke, Manoela Leoa
.Nobrega Reses, Katia Jakovljevic Pudlia Wagner. As ausências foram justificadas.. O presidente
cumprimentou a todos e, havendo quórum, deu por aberta a sessão cbm a seguinte ordem do dia
que foi apreciada: Pauta l:'Avaliação da solicitação do presidente do NDE referente a
mudança de disciplinas. Pauta 2: Definição de perfil de vaga nova (931622) para professor
efetivo. Pauta 3: Aprovação de formulário para contratação de professor efetivo referente à
Pauta 2. Pauta 4: Apreciação e Aprovação do formulário para contratação de professor
substituto (vaga do prof. Marcos). Pauta 5: Informes. Ato Contínuo, o presidente passou aos
pontos de pauta. Pauta 1 : Avaliação dã solicitação do presidente do NDE referente a mudança
de disciplinas. Foi informado que o presidente do NDE retirou o pedido de avaliação das
mudanças. Pauta 2: Definição de perfil de vaga nova (931622) para professor efetivo. Foi
discutido e verificado qüe uma das áreas completamente descobertas. e cuja contratação dé
docente: se faz emergencial nesta Coordenadoria Especial. é a de Zootecnia/Nutrição
Animal/Produção Animal (disciplinas de Nutrição d'os animais domésticos, Nutrição animal, ,p.../,
Suinocultura e avicultura, Equinocultura e Ovinocultura e, portanto, os presentes definiram, por (ly\'X
unanimidade, qüe esta seria a eleita. Pauta 3: Aprovação de formulário para contratação de. '''
professor efetiva referente à Pauta 2. Foi preenchida o formulário na hora, com a utilização dos
pontos do formulário de professor substituto com sugestões da prof'. Carine e do Prof. Alvaro por\)-x
email e foi realizada a verificação da tabela do CNPq e este foi aprovado por unanimidade. Pauta clç:q.
4: Apreciação e Aprovação do formulário para contratação de professor substituto (vaga do \ WJ
prof. Marcos). Devido a nomeação do professor Marcos da Silvo Azevedo, em outra instituição de J
ensino e na iminência çle sua exoneração ,em 20 de agosto, foi apresentado o formulário para ./"I
contratação de professor substituto nã área de clinica cirúrgica. animal/Clinica cirúrgica de grandésÓj4la'V
animais e, este foi aprovado por unanimidade. Pauta 5: Informes Foi informado que estax7
coordenadoria deve montar uma nova comissão
convo:cação
próxima reunião.
encerrada a sessão as dezoito horas e dez minutos, da qual, para
Figueiró, lavrei a presente ata que, se aprovada será assinada por mim e pelos demais membros.
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Álvaro Menin

Cabine Lisete Gliénke

Erik Amazonas de Almeida

Giuliano Moraes Figueiró

Katia Jakovljevic Pudlia Wàgner

Manoela Léon Nobrega Reses

Marcos da Silva Azevedo

MaFcy Lancia Pereira

Rogério Manoel Lemes de Campos

Sandra Arenhart

Vanessa Sasso Padilha

Ausente

Ausente

Ausente

Licença Maternidade
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