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ATA DA.9' SESSÃO ORDINÁRIA DA COORDENADORIA ESPECIAL DE
BIOCIENCIAS E SAÚDE ÚNICA DO CENTRO DE CIÊNCIAS RURAIS

DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA

Ata da nona sessão ordinária da Coordenadoria Especial de
Biociências e Saúde Única, realizada no dia 7 de dezembro
de 2017 as 10:30 na sala 205 do CEDUP. do CCR --
UFSC/Curitibanos.

Aos sete dias do mês de dezembro de dois mil e dezessete, às dez horas e trinta
minutos na sala 205 do CEDUP, reuniu-se a Coordenadoria Especial de Biociências e Saúde Unica
com a presença dos seguintes docentes: Giuliano Moraes Figueiró, presidente, Manoela Leon
Nobrega Reses, Erik Amazonas de Almeida, Sandra Arenhart, Rogério Manoel Lemes de Campos,
Vanessa Sasso Padilha, Marcy Lancia Pereira e Alvaro Menin. 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 do 4' relatório do estágio probatório da Profa. Marcy Lancia Pereira, do
Prof. Giuliano Moraes Figueiró e do Prof. Alvaro Menin. PAUTA 2 - Avaliação dos relatórios
finais do estágio probatório da Profa. Marcy Lancia Pereira, do Prof. Giuliano Moraes Figueiró
e do Prof. Alvaro Menin. PAUTA 3 - Avaliação do 2' relatório do estágio probatório das
professoras Vanessa Sasso Padilha, Katia Jakovljevic Pudlia Wagner, Manoela Leon
Nobrega Reses e Evelyn Winter. PAUTA 4 - Escolha do substituto da Prosa Katia Wagner
durante a licença maternidade. PAUTA 5 - Avaliação dos projetos de extensão e pesquisa
aprovados ad referendum. PAUTA 6 - Escolha das bancas para os concursos do edital
106/2017. PAUTA 7 - Aprovação do planejamento do PAAD. PAUTA 8 - Informes. Ato
contínuo, o presidente passou aos pontos de pauta, sendo a PAUTA 1 - Avaliação do 4o relatório
do estágio probatório da Profa. Marcy Lancia Pereira, do Prof. Giuliano Moraes Figueira e do
Prof. Alvaro Menin -- foram discutidos os pareceres emitidos pela comissão de avaliação e os
mesmos foram aprovados por maioria, com abstenção dos interessados. PAUTA 2 -- Avaliação
dos relatórios finais do estágio probatório da Prof'. Marcy Lancia Pereira, do Prof. Giuliano
Moraes Figueiró e do Prof. Álvaro Menin - foram discutidos os pareceres emitidos pela comissão
de avaliação e os mesmos foram aprovados por maioria, com abstenção dos interessados. PAUTA
3 - Avaliação do 2' relatório do estágio probatório das professoras Vanessa Sasso Padilha, /
Katia Jakovljevic Pudlia Wagner, Manoela Leon Nobrega Reses e Evelyn Winter -- foram \(/
discutidos os pareceres emitidos pela comissão de avaliação e os mesmos foram aprovados por .lxkU
maioria, com abstenção dos interessados. PAUTA 4 - Escolha do substituto da Profa Katia i(y
Wagner durante a licença maternidade -- a professora Sandra se ofereceu e foi aceita por
unanimidade. PAUTA 5 -- Avaliação dos projetos de extensão e pesquisa aprovados ad
referendum - foi informado que alguns projetos de extensão e pesquisa foram aprovados ad
referendum devido ao prazo para aparecimento no PAAD e devido a liberação do acesso ao
sistema ter ocorrido após a última reunião, onde os projetos foram aprovados por unanimidade.
PAUTA 6 -- Escolha das bancas para os concursos do edital li
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alguns participantes e, da verificação de algum impedimento por parte de algum dos integrantes,
ficando a banca de Nutrição animal composta por Prof. Diego Peres Netto, Profa. Lucélia Hauptli.
Prof. Thiago Goulart Petrolli, Prof; Marcieli Maccari, Prof. Álvaro Menin, Prof. Sandra Arenhart e
Prof. Carine Glienkel a Banca de Diagnóstico por Imagem e Medicina de Animais Silvestres
pelo Prof Dr Malcon Martinéz-Pereira, Prof Dr Gentil Ferreira Gonçalves, Prof Dr Pedro Marchan.
Prof' Dr' Marcy Lancia Pereira, Prof Dr Alexandre de Oliveira Tavela, Prof Dr Giuliano Moraes
Figueiró e, a banca de Clinica Cirúrgica de Grandes Animais pelo Prof. Carlos Afonso de Castro
Beck, Prof. Sergio da Silva Fialho, Prof. João Henrique Perotta, Prof'. Vanessa Sasso Padilha.
Prof. Luiz Ernani Henkes, Prof. Marcos Henrique Barreta. PAUTA 7 - Aprovação do
planejamento do PAAD - o PAAD foi discutido e foi solicitado que os que não estão dentro do
solicitado pela UFSC que façam suas adequações para que não tenhamos problemas no próximo
semestre. PAUTA 7 - Informes - foi solicitado que todos cumprissem as orientações da UFSC
sobre a digitação das notas e das presenças no prazo adequado, foi informado que os professores
substitutos Aline Félix Schneider e Allana Vallau Moreira tiveram sua renovação solicitada e, a
professora Substituta Camila Paraboni, devido a impossibilidade de aumentar sua carga horária,
não teria seu contrato renovado, bem como o Prof. Substituto Luiz Caian Stolf, que por motivos
particulares informou que não gostaria de continuar o semestre que vem, sendo que o formulário
para abertura de novo concurso publico já foi encaminhado ao DEN/PROGRAD. O prof. Rogério
informou que tem interesse em ministrar a disciplina optativa de Piscicultura em 2018-2. ficando
responsável por adequar o plano de aulas a profa Manoela solicitou a formação de uma comissão
para avaliação da alteração de seu regime de trabalho, onde a sugestão foi que a comissão de
estágio probatório e progressão funcional (Rogério, Erik e Carine), sendo aceita por unanimidade. A
professora Manoela requisitou a disciplina de Deontologia Veterinária, sendo que sua solicitação foi
aceita, ficando para ser ajustada durante o próximo semestre. 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
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