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

DA UNiVER$!DADE FEDERAL DE SANTA GATARINA

Ata da quarta sessão ordinária da Coordenadoria Especial de
Biociências e Saúde única, realizada mo dia q q d© abril d© 2Q17 a$
13:00 na sala 211 do ÇEDUP, do GGR - UF$ç/Curitibaílos,

Aos onze dias do mês de abril de dois mll e dezoito, ás treze horas na sala 21 1 do CEt)UP,
reuniu-se a Coorden.adorna Especial.de Biociências e Saúde Cínica com a presença dos seguintes
docentes: Giuliano Moraes Figueiró, presidente. Mana Conceição de Oliveira, Erik Arrlazonas de
Almeida, Sandra Arenhart. Rogério ManDeI Lemes de Campos, Marcy Lanc:ia Pereira. Álvaro Menin,
Cabine Lisete Glienke. Vanessa lasso Padilha de Bastianl e Aline Félix Schneider. sendo a$ duas
ultimas como convidadas e as ausências 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 -- Mudança
do nome da Coordenadoria Especial de Biociências e Saúde Unida (CEBSU) para Departamento
de Biociências e Saúde Unica (BSU). PAUTA 2 - Aprovação do PARI) 2018-1. 1nfarmQs- Ato
contínuo, o presidente passou aos pontos de pauta, senda a PAUTA 1 - Mudança do nome da
Coordenadoria Especial de E3iociências e Saúde Unida (CEBSU) para Departamento de
Biociências e Saúde Unica (BSU) -- foi infortnado pelo presidente a intenção de solicitar a alteração do
nome de Coordenadoria para Departamento, com todas as prerrogativas que este tem, visto que temos
o numero necessário de integrantes, contando com as duas vagas que não tiveram) candidatos
aprovados em concurso público e que já estão tramitando para o próximo concurso a ser aberto pela
UFSC e as duas professoras que foram nomeadas e tomarão posse na semana que vem. dia 18 de
abril e entrarão em exercício no dia seguinte. Além disso, o colegiada fez a ressalva que a sigla deveria
seguir os padrões dos outros departamentos da UFSC e ficar BSU. O assunto foi discutido por todos e
foi aprovado por unanimidade e a solicitação sei-á enviada ao Conselho de Unidade. PAUTA 2 -
Aprovação do PAAD 2018-1 -- o PAAD de 2018--1 dos integrantes da coordenadoria foi discutido.
observaram-se as necessidades no que se refere a número de docentes e, das disciplinas que são
ntinistradas pela professora Kátia: foram realojadas 2 horas de Saúde pública para a professora Mana
Conceição de Oliveira e 2 horas para o professor substituto, além de epidemiologia que foram
destinadas duas horas para a professora Manoela e duas para o professor substituto. Pata
complementar a carga horária do professor substituto, foram destinadas a$ horas da disciplina de
Microbiologia Veterinária, parte das horas de Imunologia Veterinária e parte da carga horária de
Doenças Infecciosas 1, completando às 16 horas. Antes do início do sentestre 2018-2 e, depenclenclo do
perfil do candidato aprovado no processo seletivo, será rediscutida esta carga horária e as disciplinas. O
Paad 2018-1 foi discutido e aprovado por unanimidade. Informes -- o presidente informou qt,ie a
professora Kátia entrou oficialmente em licença maternidade. Sem mais a ser tratado. o presidente
agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a sessão às treze horas e trinta minutos, da qual.
para constar, eu, GJiuliano Moraes Figueira. lavrei a presente ata que, se aprovada, se
mim e pelos demais membros.
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