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Ata da quarta sessão Extraordinária dã Cóordenadoria Especial de
Biociências;e Saúde Unica, realizada no dia 17 de agosto,de 2017 as
08:20 nâ sala 209 do CEDUP, do CCR - UFSC/Curitibanos.
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Aos dezds$ete d:ias do mês de agosto de dois mil e dezessete, às oito horas e vinte
minutos na sala 209 do CEDUP, reuniu-se a Coordenadoria Especial de Biociências e Saúde Única
com a presença dos seguintes docentes: Giuliáno Moraes Figueira, presidente, Marcos da Silva
Azevedo, Erik Amazonas de Almeida, SandCa .Arenhart, Carine Lisete Glienke. Rogério Manoel
Lemes de Campos.. Marcy Lancha Pereira e Álvaro, Menin. As ausências foram justificadas.' O
presidente cumprimentou a todos e, havendo quórum. deu por aberta a sessão com a seguinte
ordem do dia que foi apreciada: Pauta 1: Avaliação dp pedido de aluno ouvinte. Pauta 2:
Avaliação de pareceres dê plocesso$ de estágio probatório; Pauta . 3: F.o.rmação Comissão
eleitoral para chefia da Coordenadoria. Pauta 4: Ap.rec.iação e Aprovação do. formulário para
contratação de professor efetivo (vaga do prof. Marcos). Pauta 5: Apreciação.e Aprovação -do
formulário para contratação de professor substituto (Vaga do prof. Marcos). Pa-uta 6:
Informes: Ato contínuo, o presidente passou aos pontos de pauta: Pauta 1 : Avaliação de pedido
de aluno ouvinte: foi informado que uma aluna. solicitou.a matrícula como.ouvinte na disciplina de
Aviciiltura e Suinocultura e, após consultar a prof' substituta que ministra a disciplina, a solicitação
foi aceita e aprovada por todos. Pauta 2; Avaliação de pareceres de processos de .estágio
probatório: Os pareceres referentes ao primeiro estágio probatória das .professoras Evelyn Winter,
Manoela Reses e Katia Wagner foram aprovados ad referendum e. após a consulta a todos', foram
aprovados por unanimidade, bem como os pareceres do 2' estágio probatório, que também foram
aprovados por unanimidade. Pauta 3: Comissão eleitoral libra chefia da Coordenadoria: após a
renúncia do professor: Erik e, a pedido da direção da Unidade, devemos formar uma comissão
eleitoral para definir o edital e acompanhar. o processo de inscrição de chapas e votação para a
Chefia e Subchefia desta Coordenadõria, onde após discussão ofereceram:se o Prof. , Erik
Amàzonas de Almeida, a prof' Marcy. Lancia Pereira e foi'indicada a STAE Suyane Lâmari Cabial
para comporem a referida, Comissão, nomes que foram aprovados por~unanimidade. Pauta 4:
Apreciação e .Aprovação do' formulário para contratação de professor efetivo (vaga do prof.
Marcos): após a última reunião e aguardando a e'fetivação do pedido. pelo professor Mancos da
Sirva Azevedo, o formulário par.a contratação de professor .Adjunto foi aprovado por 6 Votos, com
um voto contrário (a favor dê concurso para auxiliar). Pauta 5:(Apreciação e Aprovação do
formulário para contratação de profes.sor substituto (Vaga do prof. Marcos), aproveitando o
que foi discutido na reunião anterior e também na pauta anterior, o.formulário para contratação .de
professor substituto para a mesma vaga fol aprovado por unanimidade, sendo necessária como
requisito mínimo a graduação em Medicina Veterinária devido à :especificidade da vaga. Pauta 6:
Informes: F:oi informada a necessidade de obedecer às regrar da UFSC quanto ao número mínimo
de~ alunos por t(irmã e o ajuste da carga horária .do PAAD, sendo que este número deverá ser
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justificado e, sua justifit
na sexta feira (18/8/17)
todos estão convidados;
Serra Catarinense - Cl:
orldê o referido professa
unanimidade, êOH o c-
técnica, que será envia-
reuniões ordinárias, sen-
ser discutido o dia do mêl
setembro de 20171 foi
planos de disciplina, se
planos de'disciplinas pari
avaliados em bloco na
mudanças além do cr(
Coordenadoria vai se :.rei

detidos, podendo será
agradeceu a presença
qual, para constar, eu,
assinada por mim e pelo:

itiva deve ser referendada pelo departamentos foi informado também que
ocorrerá uma reunião da Comissão de Redistribuição de espaço físico e
foi informado- pelo. professor Rogério que o Consórcio Intermunicipal
AMA procurou a UFSC para montar um convênio de cooperação técnica.
r prestou os devidos esclarecimentos e a proposta foi apróváda por

mpromisso de que todos tivessem acesso ao Acordo de Cooperação
o por emaiíl ficou decidido também que devemos- atualizar a escala de
o que o horário que todos poderiam é o de Quinta-feira as 8:20, devendo

ainda, mas já ficou marcada a próxima reunião ordinária para o dia 21 de
evantado também a necessidade dé aprovar:mos com antecedência os
ido que foi dibcutldo e decidido que os professores deveriam mandar os

o email do departamento que reêncaminharla para todos e, estes seriam
)róximà reunião e, depois somente avaliaríamos aqueles que tivessem
iogramal por último, a comissão que está redigindo o regimento da
nir amanhã para tentar.finalizar o documento e o colocará para consulta
aliado na próxima reunião ordinária. Sem mais a ser tratado. o presidente

todos e deu por encerrada a sessão às nove horas e dez minutos, da
iiuliano Moraes Figueira, lavrei a presente ata que, se .aprovada será
demais membros.
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