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ATA DA 6ª SESSÃO ORDINÁRIA DA COORDENADORIA ESPECIAL DE  3 
BIOCIÊNCIAS E SAÚDE ÚNICA DO CENTRO DE CIÊNCIAS RURAIS  4 

DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA DO ANO DE 2020 5 
 6 
 7 
 8 
 9 

Ata da sexta sessão ordinária da Coordenadoria Especial de 10 
Biociências e Saúde Única, realizada no dia 12 de agosto de 2020, 11 
por web conferência. 12 
 13 
 14 

 15 
Aos doze dias do mês de agosto de dois mil e vinte, via web conferência pela plataforma jitsi meet, após 16 

envio da pauta por via eletrônica, participaram os integrantes da Coordenadoria Especial de Biociências 17 

e Saúde Única: Giuliano Moraes Figueiró - presidente, Alberto Sumiya, Aline Félix Schneider Bedin, 18 

Álvaro Menin, Carine Lisete Glienke, Cibely Galvani Sarto, Eloisa Pavesi, Erik Amazonas de Almeida, 19 

Grasiela De Bastiani, Juliana Cavali, Manoela de Leon Nóbrega Reses, Marcy Lancia Pereira, Maria 20 

Conceição de Oliveira, Patrícia Daniele Hoffmann de Souza, Rogério Luizari Guedes, Rogério Manoel 21 

Lemes de Campos, Sandra Arenhart, Vanessa Sasso Padilha e Vladimir Araújo da Silva. Após o envio a 22 

todos dos itens da pauta, o presidente cumprimentou a todos e verificou o quórum através da 23 

visualização dos participantes, dando início aos trabalhos, onde, a pedido e com a concordância de 24 

todos, a pauta 3 foi incluída, seguindo-se com a seguinte ordem do dia: PAUTA 1 – Avaliação do 25 

parecer referente aos planos de disciplinas adaptados ao ensino não presencial durante a 26 

pandemia; PAUTA 2 – Avaliação da solicitação do Prof. Alberto Sumiya sobre cancelamento de 27 

disciplina; PAUTA 3 – Avaliação da solicitação dos professores da disciplina de Epidemiologia 28 

Veterinária sobre cancelamento de uma turma. Sendo a ordem do dia apreciada e posteriormente 29 

aprovada por todos via eletrônica, foi questionado se alguém tinha alguma modificação sobre a ata 30 

anterior, sendo está aprovada por unanimidade. Iniciando a discussão pela PAUTA 1 – Avaliação do 31 

parecer referente aos planos de disciplinas adaptados ao ensino não presencial durante a 32 

pandemia – a profª Aline explicou sobre a avaliação dos planos e as solicitações de pequenas 33 

alterações, sendo que todos os que foram enviados foram aprovados pela comissão de ensino e que 34 

alguns tiveram pequenas alterações no seu texto deveriam ser reenviados assinados, depois explicou 35 

sobre as orientações para as disciplinas no formato não presencial e encaminhou o documento a todos, 36 

solicitando que este fosse encaminhado aos professores que ministram disciplinas do departamento 37 

mas não estão  lotados nele. Após estas explicações, o parecer foi aprovado por unanimidade. PAUTA 38 

2 – Avaliação da solicitação do Prof. Alberto Sumiya sobre cancelamento de disciplina – O 39 

professor Alberto descreveu a sua solicitação de cancelamento da oferta da disciplina Introdução às 40 

Modalidades Terapêuticas em Reabilitação (BSU7820), devido ao caráter demonstrativo da mesma, 41 

onde durante a disciplina, os alunos iriam visitar clinica que tivessem os equipamentos necessários a 42 
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reabilitação, ficando o aprendizado comprometido sem a visita a estes estabelecimentos. O assunto foi 43 

discutido, onde, depois de alguns esclarecimentos e o comprometimento do professor em oferecer no 44 

próximo semestre com o devido ajuste de número de vagas, de acordo com as regras vigentes. Após 45 

esta discussão, a solicitação foi aprovada por unanimidade, sem a manifestação do interessado. 46 

PAUTA 3 – Avaliação da solicitação dos professores da disciplina de Epidemiologia Veterinária 47 

sobre cancelamento de uma turma -  a professora Manoela, representando os outros professores da 48 

disciplina, solicitaram o cancelamento de uma turma extra de Epidemiologia Veterinária, devido ao baixo 49 

numero de alunos inscritos nesta turma extra e a possibilidade destes, com as regras vigentes durante o 50 

período de pandemia, se inscreverem em mais de uma disciplina no mesmo horário. A solicitação dos 51 

professores é devido a esta mesma disciplina ser oferecida e, também estar com um baixo número de 52 

alunos. Foi questionado pelo professor Erik sobre o prejuízo aos alunos da turma extra, onde foi 53 

esclarecido pelos professores que estes não seriam prejudicados, pois todos os materiais serão 54 

disponibilizados nas plataformas virtuais de aprendizagem de forma assíncrona, possibilitando acesso 55 

aos mesmos, mas, mesmo assim, iriam consultar estes se seria possível a migração de turma. Foi 56 

informado que esta turma fora criada devido ao ajuste de período da disciplina e a não possibilidade de 57 

alguns acadêmicos se matricular na turma regular, fato este que, com as regras vigentes atualmente, 58 

fica resolvido. O assunto foi discutido e aprovado por todos, sem a manifestação dos interessados. 59 

Informes – foi informado que o departamento foi contemplado com as três bolsas de monitoria 60 

solicitadas para o período da pandemia, parabenizou os professores solicitantes e informou que assim 61 

que tivesse mais informações sobre as alocações dos monitores, iria avisá-los. Foi informado também 62 

sobre a chamada para voluntários para compor a comissão eleitoral para a eleição da direção do 63 

campus também que o Centro está atualmente sem coordenador de extensão pois a portaria da 64 

professora Monica expirou e será feita a consulta aos coordenadores dos departamentos sobre o 65 

interesse. O presidente desejou a todos que se cuidem e passem bem por este período. Sem mais nada 66 

a ser tratado, agradeceu a participação de todos e deu por encerrada a sessão, da qual, para constar, 67 

eu, Giuliano Moraes Figueiró, lavrei a presente ata que, se aprovada, será assinada por mim e pelos 68 

demais membros. 69 

 70 

Alberto Sumiya    ____________________________________________ 71 

 72 

Aline Félix Schneider Bedin   ____________________________________________ 73 
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Álvaro Menin     ____________________________________________ 75 
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Carine Lisete Glienke    ____________________________________________ 77 
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Cibely Galvani Sarto    ____________________________________________ 79 
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Eloisa Pavesi     ____________________________________________ 81 
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Erik Amazonas de Almeida   ____________________________________________ 83 
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Giuliano Moraes Figueiró   ____________________________________________ 85 

 86 

Grasiela De Bastiani    ____________________________________________ 87 
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Juliana Cavalli    ____________________________________________ 89 

Katia Jakovljevic Pudla Wagner  Licença maternidade 90 
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Maria Conceição de Oliveira   ____________________________________________ 96 
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Odair Comin     Ausência justificada 98 
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Patrícia Daniele Hoffmann de Souza ____________________________________________ 100 
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Rogério Luizari Guedes   ____________________________________________ 102 
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 107 

Vanessa Sasso Padilha   ____________________________________________ 108 
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