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 1 
 2 

ATA DA 1ª 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 2021 5 
 6 
 7 
 8 
 9 

Ata da primeira sessão ordinária da Coordenadoria Especial de 10 
Biociências e Saúde Única, realizada no dia 5 de fevereiro de 11 
2021, por web conferência. 12 
 13 
 14 

 15 
Aos cinco dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e um, as dezesseis horas, via web conferência 16 

pela google meet, após envio da pauta por via eletrônica, participaram os integrantes da Coordenadoria 17 

Especial de Biociências e Saúde Única: Giuliano Moraes Figueiró - presidente, Aline Félix Schneider 18 

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

Almeida, Grasiela De Bastiani, Manoela Leon Nobrega Reses, Marcy Lancia Pereira, Maria Conceição 20 

de Oliveira, Rogério Luizari Guedes, Rogério Manoel Lemes de Campos, Rosane Silvia Davoglio, 21 

Sandra Arenhart, Vanessa Sasso Padilha, Vladimir Araújo da Silva e a acadêmica Nathalia Seeber 22 

Bonato. Após o envio a todos dos itens da pauta, o presidente cumprimentou a todos e verificou o 23 

quórum através da visualização dos participantes e, solicitou aos presentes se alguém tinha algum outro 24 

ponto para a pauta, sendo que não tinha nenhuma inclusão, iniciaram-se os trabalhos, com a seguinte 25 

ordem do dia: PAUTA 1 – Aprovação da ata anterior; PAUTA 2 – Aumento do número de vagas 26 

para o concurso de Clínica Médica; PAUTA 3 – Avaliação dos pareceres do terceiro relatório de 27 

estágio probatório e da progressão funcional horizontal de Rogério Luizari Guedes; PAUTA 4 – 28 

Avaliação do parecer dos projetos de extensão; PAUTA 5 – Avaliação do parecer dos projetos de 29 

pesquisa; PAUTA 6 – Representante para a comissão de monitorias do CCR. Sendo a ordem do 30 

dia apreciada e posteriormente aprovada por todos. Começando a reunião, a PAUTA 1 – Aprovação 31 

da ata anterior foi deliberada e, foi aprovada por unanimidade. PAUTA 2 – Aumento do número de 32 

vagas para o concurso de Clínica Médica – foi informado que devido a exoneração do professor 33 

Odair e do professor Arturo, o DEN solicitou que estas vagas também fossem utilizadas para o próximo 34 

edital de concurso público. Como o formulário para a vaga de Clínica médica e outras áreas foi enviado 35 

desta vez permitindo o acesso a outras áreas de concentração, foi solicitado, devido ao prazo exíguo a 36 

inclusão destas duas vagas as outras duas do formulário que já está aprovado neste departamento e 37 

centro. O professor Erik perguntou se isso não provocaria um número grande de profissionais da 38 

mesma área de atuação, fato que foi respondido pelas professoras Manoela e Conceição. O assunto foi 39 

posto em votação e aprovado por unanimidade. PAUTA 2 – Avaliação dos pareceres do terceiro 40 

relatório de estágio probatório e da progressão funcional horizontal de Rogério Luizari Guedes – 41 
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a professora Carine leu os pareceres, que foram favoráveis e estes foram aprovados por unanimidade, 42 

sem a manifestação do interessado. PAUTA 3 – Avaliação do parecer dos projetos de extensão – a 43 

professora Cibely leu o parecer, por partes, onde explicou que devido a novas orientações da PROEX, 44 

recusou algumas atividades docentes, devido a má interpretação e problemas com as datas destas e o 45 

não envio dos comprovantes de convite e comprovações ou certificados de participação, após a 46 

discussão, ela informou que para algumas atividades, como a participação em eventos como 47 

palestrante e na revisão de artigos e projetos de pesquisa, o departamento poderia aprovar. Com estas 48 

informações, foi decidido por unanimidade aprovar estas atividades e, as outras como o registro de 49 

artigos publicados fora do prazo não. A professora Cibely comprometeu-se a levar estas considerações 50 

a pró reitoria para avaliação. PAUTA 4 – Avaliação do parecer dos projetos de pesquisa – a 51 

professora Vanessa leu seu parecer, que foi favorável aos projetos e relatórios apresentados, onde 52 

depois de alguns esclarecimentos, foi aprovado por todos. PAUTA 5 – Representante para a 53 

comissão de monitorias do CCR - a professora Aline informou que a sua portaria como representante 54 

na comissão de monitoria do campus iria vencer e se dispôs a continuar como representante do BSU, 55 

fato que foi aprovado por todos. Informes – foi solicitado a todos para que preencham e confiram seus 56 

PAD´s, para avaliação posterior. O professor Álvaro Menin manifestou-se, expondo sua preocupação 57 

com a legalidade da forma com que é obrigado a registrar a carga de trabalho no PAAD menor do que a 58 

realmente executada, já que a vários semestres a universidade não permite que o servidor registre 59 

atividades de ensino, pesquisa, extensão, orientações, formação e atividades administrativas além das 60 

40 horas do regime de trabalho, obrigando o servidor a registrar uma carga horária de trabalho menor 61 

do que realmente exerce; onde a sua preocupação aumenta nos casos em que as portarias atribuem 62 

uma carga horária específica e o servidor precisa registrar uma carga no PAAD menor do que as 63 

portarias trazem, para ficar dentro do regime de 40 horas, forçando nos termos atuais, os docentes a 64 

assumir esta reponsabilidade sem poder de escolha, mascarando muitas vezes uma sobrecarga de 65 

trabalho, principalmente no que tange atividades de ensino e atividades administrativas, não sabendo 66 

se isso é correto do ponto de vista legal, mas lhe parece preocupante, onde o professor Erik manifestou 67 

apoio a esta manifestação e informou a sua situação em alguns semestres que optou por não reduzir. A 68 

professora Manoela se ofereceu para compor a comissão para avaliação editorial da Editora da UFSC 69 

desde que as reuniões pudessem continuar de forma presencial. Ela foi orientada a informar a direção 70 

do centro, com o aval do departamento. Sem mais nada a ser tratado, o presidente agradeceu a 71 

participação de todos, desejou um bom início de semestre, dando por encerrada a sessão, da qual, para 72 

constar, eu, Giuliano Moraes Figueiró, lavrei a presente ata que, se aprovada, será assinada por mim e 73 

pelos demais membros. 74 

 75 
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Alberto Sumiya    ____________________________________________ 76 

 77 

Aline Félix Schneider Bedin   ____________________________________________ 78 

 79 

Álvaro Menin     ____________________________________________ 80 

 81 

Carine Lisete Glienke    ____________________________________________ 82 

 83 

Cibely Galvani Sarto    ____________________________________________ 84 

 85 

Eloisa Pavesi     ____________________________________________ 86 

 87 

Erik Amazonas de Almeida   ____________________________________________ 88 

 89 

Giuliano Moraes Figueiró   ____________________________________________ 90 

 91 

Grasiela De Bastiani    ____________________________________________ 92 

 93 
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Katia Jakovljevic Pudla Wagner  Afastamento para pós-doutorado 94 

 95 

Manoela Leon Nobrega Reses  ____________________________________________ 96 

 97 

Marcy Lancia Pereira    ____________________________________________ 98 

 99 

Maria Conceição de Oliveira   ____________________________________________ 100 

 101 

Patrícia Daniele Hoffmann de Souza Ausência justificada 102 

 103 

Rogério Luizari Guedes   ____________________________________________ 104 

 105 

Rogério Manoel Lemes de Campos   ____________________________________________ 106 

 107 

Rosane Sivlia Davoglio   _____________________________________________ 108 

 109 

Sandra Arenhart    ____________________________________________ 110 

 111 



 
 

 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA 
CENTRO DE CIÊNCIAS RURAIS 

COORDENADORIA ESPECIAL DE BIOCIÊNCIAS E SAÚDE ÚNICA 
 

5/5 

 

 112 

Vanessa Sasso Padilha   ____________________________________________ 113 

 114 

Vladimir Araújo da Silva   ____________________________________________ 115 

 116 

Acadêmica Nathalia Seeber Bonato  ____________________________________________ 117 
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