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ATA DA 6' SESSÃO ORDINÁRIA ÓA COORDENADORIA ESPECIAL DE
BIOCIENCIAS E SAÚDE ÚNICA DO CENTRA DE CIÊNCIAS RURAIS

DA UNIVERSIDA'DE FEDERAL DE SANTA CATARINA

Ata da sexta sessão ordinária da Coordenadoria Especial de
Biociências e Saúde Unida, realizada no dia 4 de junho de 2018 as
10:00 na sala 204 do CEI)UP, do CCR - UF$C/Guritibanos.

Aos quatro dias do mês de junho de dois mil e dezoito, às dez horas na sala 204 do CEDUP
reuniu-se a Coordenadoria Especial de Biociências e Saúde Unida com a presença dos seguintes
docentes:-Giuliano Moraes Figueiró, presidente. Mana Concepção de ólivêira. Manoela l,eon Nobrega
Reses. Rogério Manoel, Lemes. de Campos, Vanessa Sasso Padilha, Alvaro Menin, Carine Lisete
Glienke, Marcy Lancia Pereira e Graslel'a de Bástiani. A professora Aline justificou a ausência e os
professores Erik e Sandra estão voltando de viagem. O presidente cumprimentou a todos .e, havendo
quórum, deu por aberta a sessão com a seguinte .ordem do dia que foi apreciada: PAUTA l -
Avaliação do parecer do 3o relatório do estágio probatório da Prata Vanessa Sqsso Padilha e I'
Progressão funcional. PAUTA 2 -- Criação da Clínica Veterinária Escola. PAUTA 3 -- Criação do
Programa de Residência em .Medicina Veterinária. PAUTA 4 - Distribuiéãó da carga horária para
2018-2.. PAUTA 5 - Redistribuição- do Professor Rogério Barrosã -- Técnica Cirúrgica. Informes.
Ato contínuo, o presidente passou aos pontos dê pauta, sendo a PAUTA 1 - Avaliação do parecer do
3o relatório do estágio probatório e 1; Progressão funcional da, Profa Vanessâ Sasso Padilha - o
assunto foi discutido por todos e .foi aprovado por maioria, com abstenção dã solicitante. PAUTA .2 -
Criação da Clínica Veterinária Escola - o assunto foi discutido por todos e criação para adequação ao
FORDHOV e regimento. foram aprovados por unanimidade. A professora Conceição sugeriu que o
laboratório 105 seja disponibilizado para as aulas práticas de anatomia da Medicina. A professora
Manoela solicitará a reabertura da comissão de discussão de espaço físico do campus. PAUTA 3 --
Criação do Programa de Residência em Medicina Veterinária .- o.assunto foi discutido por todos e a
professora Concepção realçou a necessidade de cantata com a secretaria de saúde municipal para a
implementação do NASF e vigilância sanitária, a professora Manoela explicou os trâmites do projeto e
da importância do Médico Veterinário no NASF e após discussão a criação e o. Regimento foram
aprovados por unanimidade. PAUTA 4 - Distribuição da carga horária para 2018.-2 - foi discutido e
aprovado por unanimidade. PAUTA 5 -- Redistribuição ,do Professor Rogério Barroco -- Técníéa
Cirúrgica. Foi informado Informes -- Foi informado sobre a distribuição das aulas práticas e da
alocação das salas, para termos cuidado entro aulas no CBS e CEDUP, bem como das turmas de aula
prática. A próxima reunião será no dia 25 de junho as 10:00. Sem mais a ser tratado, o presidente
agradeceu a presença ,de todos e deü por encerrada a sessão às nove horas e trinta minutos, da qual.
para constar, eu. Giuliado Moraes Figuei.ró, lavrei a presente ata que, Ée aprovada, será assinada por
mim e pelos demais membros.
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Ausência JustificadaAline Fénix Schneider

Álvaro Menin

Cabine Lisete Glienké

Erlk Amazonas de Alméida

Giuliano Morais Figueira

Graslela de Êastiani

Katia Jakovljévic Pudlia Wagner

Manoela Leon Nobrega Reses

Marcy Lancia Pereirq

Mana Concepção de Oliveira

Rogério Manoel Lemes de Campo:

Sandra Arenhart

Vanessa lasso Padilha

Diego Duarte Vareta(Acadêmico)r'
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Licença médica

At)sência Justificada

Semana Académica
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