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Ata da sétima seis.ão ordinária da Coordenadoria Especial
de Biociências e Saúde IJnica. realizada nó dia 19 de outubro
de f2017 as.08:001 na sala 205 do .CEDUP. do CCR --
UFSC/Curitibanos.

Aos dezenove dias do .mês de oulíubro de dois mil e de2essete. às oito horas na sala
205 do CEDUP, reuniu-se â Coordenadoria Especial de Biociências e Saúde Unica com a.presença
dos seguintes docentes: Giuliano Moraes Figueiró, presidente, Manoela Leon Nobrêga Reses, Erik
Amazonas de Almeida, Sandra Arenhart, Carine Lisete Glienke, Rogério Manoel Lemes de Campos
e Álvaro Menin. O presidente cumprimentou.a t(idos e, havendo quórum, deu por aberta a sessão
com a seguinte ordem do dia que foi apreciada: PAUTA 1 -- Aprovação do resultado da eleição
da coordenadoria. PAUTA 2 - Oferecimento de disciplinas optativas 2018-1. PAUTA 3 -
Comissão de bolsas de Monitorias. PAUTA 4 - Disciplinas 2018-1. PAUTA 5 - Informes. Ato
contínuo, o presidente passou aos pontos de pauta. PAUTA 1 - Aprovação do resultado da
dei.ção da coordenadoria - foi apresentado o resultado da eleição, onde de- nove .professores
aptos, dois professores. não participaram da eleição e sete votaram no sim, elegendo a chapa
(Gjuliano e Áivaro) por unanimidade, sendo o resultado da eleição aprovado por unanimidade.
PAUTA 2 - Oferecimento de disciplinas optativas 2018-1 - foi solicitado aos professores sobre
as disciplinas optativas que seriam ofertadas semestre que vem e a professora.Manoela informou
que gostaria de ministrar a disciplina CBV 7826 - Planejamento e Elaboração de TCC. o prof Erik
gostaria de ofertar Biologia Molecularl sendo .as duas sugestões aceitas e aprovadas pelos
participantes. PAUTA 3 -- Comissão de. bolsas de Monitorias -- a prof' Manoela informou sobre a
discussão de critérios para distribuição de bolsas, que estão sendo avaliados e discutidos, para
serem reformulados, solicitou também sugestões. PAUTA 4 - Disciplinas 2018-1 - a profeésóra
Manoela informou que 'não irá mais ministrar a disciplina de imunologia, devido à diferença de área
e também que esta decisão. foi baseada na avaliação dos alunos, se disponibilizou a contribuir nas
disciplinas de Saúde Pública e epidemiologial a professora Sandra e o professor Erik se
disponibilizaram para assumir á carga horária da disciplina, sendo que.isto foi discutido e aceito,por
todos. PAUTA 5 - Informes - sobre os concursos desta coordenadoria; ainda não temos previsão
do edital e a professora Carine será responsável pelo concurso de Nutrição, Prof' Marcy pelo de
diagnostico por imagem e e.u pelo de Clinica Cirúrgica de Grandes animaisl a professora Kátia e a
prof' Carine serão .as representantes da CEBSU na comissão PRO-BOLSASI o prof. Alvaro
informou os assuntos discutidos na reunião do conselho de outubro e nossa próxima reunião
ordinária será no dia 9 de novembro. Sem mais a ser tratado, o presidente agradeceu a presença
de todos e deu por encerrada q s+bsão às dez horas, da qual, para constar, eu, Giuliano Moraes
Figueiró, lavrei a presente ata qqie,lsP ap.rovada, será assinada por mim e pelos demais membros.
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