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BIOCIÊNCIAS E SAÚDE ÚNICA DO CENTRO DE'CIÊNCIAS RURAIS

DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
r/

j- Ata da oitava sessão ordinária da Coordenadoria Especial de
Biociências e Saúde ünica, realizada no dia 16 de novembro
de 2017 as 08:00 na sala 205 do;CEDUP, do CCR -:
UFSC/Curitibanos.

Aos dezasseis dias do mês de novembro de dois mil e dezessete, às oito horas na sala
205 do CEDUP, reuniu-se a Coordenadoria Especial de Biociências.e Saúde tJnida com a presença
dos seguintes docentes: Giuliano Moraes Figueira, presidente, Manoela Leon Nobrega Reses, Erik,
Amazonas de Almeida, Sandra Arenhart, Rogério Manoel Lemes de Campos. Vanessa Sasso
Padilha, Marcy Lancha Pereira e Álvaro Menin. O presidente cumprimentou a todos e, havendo
quórum, deu por aberta a sessão com a seguinte ordem do dia que foi apreciada: PAUTA l --
Oferecimento de disciplinas 2018-1: :PAUTA 2 ú Horários 2018-1. PAUTA 3 -- Indicações
suplência representante do CCR no CEUA. PAUTA 4 - Demandas campus fora de sede.
PAUTA 5 -: Informes. Ato contínuo, o presidente passou aos pontos de pauta. .PAUTA l -
Oferecimento de disciplinas 2018-1 - foram. discutidos os arquivos enviados na convocação com
.as disciplinas oferecidas por cada um, e suas respectivas cargas horárias, onde todos conferiram
sua situação e esta foi aprovada. PAUTA 2 - Horários 2018-1 - foi solicitado aos professores que
confêrlssem novamente seus horários e, caso tivessem alguma alteração a ser-feita, que
procurassem o coordenador do curso. Professor Erik informou que seu horário da disciplina .de
Genetica Veterinária ,não tinha sido alterado e, que entrou. em cantata com o secretario para que
efetuasse a mudança da disciplina. PAUTA 3 -- Indicações suplência representante do GCR no
CEUA - foi solicitado pela direção do Centro a indicação de um suplente para representar o CCR
no CEUA, onde ninguém se mostrou interessado devido a dificuldade de participardas reuniões em
Florianópolis. Foi informado pala professora Sandra que ela participava de praticamente todas ,as
reuniões e que .o suplente participaria ,de uma ou duas por ano, mas mesmo assim nenhum
professor se manifestou, PAUTA 4 - Demandas campus fora de sede - a professora Manoela
inforrüou que a comissão da Medicina esta montando um documento e sugeriu que a
coordenadoria enxriasse também. Foi solicitado a todos que enviassem as demandas, para que
fosse compilado um documento a ser enviado a direção ou, que cada um enviasse suas demandas
diretamente ao direção do Centro. PAUTA 5 - IRformês - Informei sobre. a necessidade de
adequarmos o PAAD ao qüe acontece realmente ha prática, para que consigamos justificar a
necessidade de novas vagas paradocentés efetivos, alem disso, foi discutido sobre adéquarmos as
disciplinas ofertadas. pela Coordenadoria, evitando duplicação de nomes de disciplinam ou de
ementas.A prof'. Marcy relatou .sobre o concurso de Técnica Cirúrgica, onde dos 12 candidatos
Inscritos, seis vieram realizar a prova teóric?, quatros continuaram nas outras etapas onde dois
foram desclassificados por utilizar o celular durante a apresentação da prova didática e outra teve
sua nota desconsiderada devido a ter gravado a apreserítação da refe.roda .etapa nuM recurso do ,
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PowerPolnt". Foi informado pelas prof'. Marcy e prof' Vanessa da necessidade de auxilio de um
Médico Veterinário nos atendimentos de clinica de pequenos animais e também nas cirurgias e
anestesias, sendo.sugerido. que solicitassem vagas de técnicos e também de docente efetivo. Foi
discutido sobre a participação no edital de redistribuição, mas prolongamos a discussão. Sem mais
a ser tratado, o presidente agradeceu a presença',de todos e deu por encerrada a sessão às nove
horas e trinta minutos, da qual, para constar, eu, Giuliano Moraes Figueiró, lavrei a presente ata
que, se aprovada, será assinada por mim e pelos demais membros.

Álvaro Menin

Carine Lisete Glienke Ausente

Erik Amazonas de Almeida

Giuliano Moraes Figueira

Katia Jakovljevic Pudlia Wagner Ausente

Manoela Leon Nobrega Reses
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