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Ata da oitava sessão ordinária da Coordenadoria Especial de
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as 09:00 na sala 204 do CEDUP, d© CCR - UF$G/Curitíbanos.

Aos vinte dias do mês de agosto de dois mil e dezoito, às nove heras na sala 204 do
CEDUP, reuniu-se a Coordenadoria Especial de Biociências e Saúde Unica com a presença dos
seguintes docentes: Giuliano Moraes Figueira, presidente, Mana Conceição de Oliveira. Manoela Leon
Nobrega Reses, Rogério Manoel Lemes de Campos, Vanessa Sasso Padilha, Carine Lisete Glienke,
Marcy Lancha Pereira, Sandra Arenhart. Aline Felix Schneider, Erik Amazonas de Almeida e Grasiela de
Bastiani. As ausências foram justificadas. O presidente cumprimentou a todos e, havendo quórum, deu
por aberta a sessão com a seguinte ordem do dia que foi apreciada: PAUTA 1 -- Aprovação do
regimento da BSU. PAUTA 2 - Criação de disciplinas optativas (Comunicação e Relações
interpessoais, Tópicos Avançados em Saúde Pública). PAUTA 3 - Aprovação dos pareceres
sobre o terceiro relatório de estágio probatório e progressão funcional para professor Adjunto
A2 das professoras Manoela Reses, Katia Wagner e Evelyn Winter. PAUTA 4 -- Mudança de
Coordenadoria para Departamento. PAUTA 5 -- Divisão de disciplinas (Farmacologia, Inspeção,
Tecnologia). PAUTA 6 -- Aprovação do PAAD 2018-2. PAUTA 7 - Aprovação das Alterações
curriculares 2019-1. PAUTA 8 -- Indicação de nomes para o colegiado de Agronomia. Informes.
Ato contínuo, o presidente passou aos pontos de pauta, sendo a PAUTA 1 - Aprovação do regimento
da BSU, após deliberação e algumas correções de formatação e erros de digitação, o regimento foi
aprovado por unanimidade. PAUTA 2 - Criação de disciplinas optativas (Comunicação e Relações ./\»'
interpessoais e Tópicos Avançados em Saúde Pública) -- o assunto foi discutido e os professores UnU

responsáveis (Sandra, Manoela. Katia, Conceição, Arturo e outros que vierem a integrar a ''
coordenadoria) concordaram que as disciplinas optativas criadas devem ser oferecidas pelo menos uma
vez ao ano e, cam esta concordância. a criação destas foi aprovada por unanimidade. PAUTA 3 - .~
Aprovação dos pareceres sobre o terceiro relatório de estágio probatório e progressão funcional r
para professor Adjunto A2 das professoras Manoela Reses, Katia Wagner e Evelyn Winter. Os
pareceres foram relatados pela professora Carine e aprovados por maioria, com abstenção da
professora Manoela. PAUTA 4 -- Mudança de Coordenadoria para Departamento. O assunto foi
discutido e a troca de coordenadoria por Departamento foi aprovada por unanimidade. PAUTA 5 --
Divisão de disciplinas (Farmacologia, Inspeção, Tecnologia). A divisão das disciplinas em
Farmacologia l e ll, Inspeção de ovos, leite e mel, Inspeção de carne e pescados, Tecnologia de ovos.
leite e mel, Tecnologia de carne e pescados foi aprovada por unanimidade. PAUTA 6 -- Aprovação do
PAAD 2018-2. Foi solicitado que os professores façam as correções em seus PAAD e que cada um é
responsável por seu PAAD, sendo que o professor que tiver o PAAD com a carga horária acima das 40
horas não terá a aprovação desta coordenadoria. Com a concordância de todos e com a orientação de
adequação aos professores que não estão cumprindo o regido pela UFSC, o PAAD 2018-2 foi aprovado
por unanimidade. PAUTA 7 - Aprovação das Alterações curriculares 2019-1. O coordenador
encaminhou formulário .com alterações curriculares de pequena monta e durante a discussão, foi
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questionado a mudança de fase de melhoramento animal, pois os professores das culturas
esclareceram que não solicitaram a inclusão de Melhoramento como pré-requisito para Bovinocultura,
Suinocultura e Avicultura, Ovinocultura e Equinocultura, senda que a professora Carine relatou que
gostaria que fossem mantidos os pré-requisitos que estavam vigentes e não os que foram propostos. A
professora Sandra solicitou que os pré-requisitos de Epidemiologia fossem conferidos (Parasitologia e
Microbiologia geral). Os professores supracitados não concordaram com as mudanças sem a consulta
prévia. O Prof. Erik gostaria que a disciplina de Melhoramento ficasse após as culturas, como foi
discutido anteriormente no NDE. O professor Rogério informou que também solicitou que as disciplinas
dele ficassem no 8 (Leite ovos e mel) e 9 período (carne e pescado), e não no 7 e 8, como descrito no
documento. Discutiu-se que a disciplina de Inspeção deve ser ofertada após a disciplina de Clínica de
Grandes Animais. Após a discussão e, visto que a mudança da disciplina de Melhoramento animal não
fol solicitada, as alterações foram aprovadas por maioria, com a solicitação de que a disciplina de
Melhoramento Animal ficasse no sétimo período. Os professores discordantes ficaram com a
incumbência de mandar suas solicitações para o Chefe do Departamento que encaminhará ao
Coordenador do curso. PAUTA 8 -- Indicação de nomes para o Colegiado de Agronomia - foi
solicitado pelo curso de Agronomia e do Curso de Medicina Veterinária a indicação de nomes para
composição de seu colegiada, sendo que a professora Carine demonstrou interesse em continuar, com
a suplência do professor Rogério e da Professora Aline. o que foi aprovado por unanimidade. Informes
- foi informado sobre a necessidade de indicação de 5 titulares e 5 suplentes para o colegiada de
Medicina Veterinária, pois a portaria vencerá em setembro, sendo que ficou decidido que os professores
que tem interesse em continuar devem se manifestar para que na próxima reunião tenhamos esta
indicaçãol Foi informado que a coordenação do curso está tentando organizar os horários de 201 9-1 . de
uma maneira que fique seriada ou, o mais próximo disto, sendo os semestres ímpares com disciplinas
ofertadas no turno Vespertino e os pares no turno Matutino, quando a carga horária do período suportar
isso, com possíveis e prováveis alterações nos horários que são ofertados hojet A professora Sandra nrtl
solicitou a inclusão de um ponto de pauta que foi incluído como informe sobre a solicitação informal da W' 'Ú

Direção de um atendimento clínico diferenciado para os cães abandonados na UFSC, a professora ~.
Sandra informou que gostaria que houvesse um atendimento diferenciado para os cães abandonados ':l ...
na UFSC, a professora Marcy informou que tem horário na agenda e que estes cães são atendidos com >c':-
os adotantes e, que não lembra de nenhuma solicitação que não tenha sido atendidas o professor (.
Rogério informou que existe uma lei municipal que proíbe que cães de rua sejam alimentados na rua, a
professora Sandra informou que está junto com a Direção e prefeitura achar alternativas para issol o
professor Rogério solicitou que as disciplinas optativas (piscicultura e as outras desta coordenadoria)
sejam oferecidas para os outros cursosl Este presidente informou sobre a reunião sobre a distribuição
de recursos da Propesq, onde o Centro decidiu usar os recursos, preferencialmente para a manutenção
de equipamentos de pesquisa e, caso tenha verba, adquirir outros que são necessáriosl a professora
Mana Conceição perguntou sobre alunos ouvintes e foi informado que estes tem que estar matriculados
para conseguir a efetivação de sua disciplina, sendo que a UFSC veta a inclusão de alunos que não
estão matriculados nas atividades. A próxima reunião será no dia 3 de setembro. as nove horas. Sem
mais a ser tratado, o presidente agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a sessão às onze
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. n

Aline Félix Schneider

Álvaro Menin Ausência Justificada

Arturo Alejandro Dreifuss Serrano Ausência Justificada
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