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BIOCiÊNCiAS E SAÚDE úNiCA DO CENTno DE ciÊNciAS RURAIS

DA' UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA

Ata da nona sessão ordinária da Goordenadoria Especial de
Bióciências e $at)de UnÊóa, .realizada no dia 10 de outubro de
2018 as 13:30 na sala 203 do GEDUP, d© CCR -
UF$C/Curitibanos.

Aos dez dias do mês de outubro de dois mil e dezoito, 'às treze horas e trinta minutos na
sala 203 do CEDUP, reuniu-se a Coordenadoria Especial de Biociências. e Saúde tlhica cam a
presença dgs seguintes docentes: Giuliano Moraes Figueira. presidente, Vanessa Sasso Padilha,
Carine Lisete Glienke. Marcy Lancia Pereira, Sandra Arenhart, Aline Felix Schneiderl Erik Amazonas de.
Almeida, Alvará Menin e Grasiela de Bastiani. As ausências foram justificadas. O presidente
cumprimentou a tôdas e, havendo quórum, deu por aberta a sessão.com a seguinte ordem do dia que
foi apreciada: PAUTA 1 - Avaliação do parecer referente ao lo relatório de estágio probatório das
professoras Aline Félix Schneider e Grasiela De Bãstiani. PAUTA 2 - Indicação de nomes para
compor o colegiado de Medicina Veterinária. PAUTA 3 - Aprovação do parecer referente aos
projetos de pesquisa e extensão. PAUTA 4 -- Indicação de nomes. para compor a comissão de
estágio probatório do departamento. PAUTA 5 - Composição da banca para Exame de Avaliação
de aproveitamento extraordinário de estudos para a disciplina de doenças infecciosas 1. PAUTA
6 - Composição da com.issãõ de ensino do departamento. Informes.. Ato contínuo, o presidente
passou aos pontos de pauta, sendo a PAUTA 1 - Avaliação dó parecer referente ao lo relatório de
estágio probatório das professoras Aline Félix Schneider e Grasiela De Bastjani -- o parecer foi
comentado pela professora Carine e foi aprovado por maioria, com abstenção das"interessadas.
PAUTA 2 -- Indicação de nomes para compor o colegiada de Medicina Veterinária --- foi enviado
email para os colegas solicitando os homes interessados, sendo que o prof. Alvará e o prof. Rogério
mostraram interesse em participar, os outros nomes foram discutidos ná reunião e chegou-se a seguinte
composição: Como titulares os professores Sandra Arenhardtl Alvará Menin, Manoela Leon Nobrega
Reses, Erik Amazonas de Almeida, Rogério Manoel Lemes de Campos e como suplentes os
professores Carine Lisete Glienke, Mana Conceição de Oliveira, Vanessa Sasso Padilha. Aline Félix
Schneider, Grãsiela de Bastiani, sendo que está composição foi colocada em votação e aprovada pór
unanimidade. PAUTA 3 - Aprovação do parecer referente aos projetos de pesquisa e extensão - a
professora Vanessa enviou o parecer referente aos projetos de pesquisa e extensão e este foi aprovado
por unanimidade. PAUTA 4 -- Indicação de nomes para compor a comissão de estágio probatório
do departamento -- os professores Erik, Carine e Concepção se dispuseram a compor a comissão e
seus nomes foram aprovados por unanimidade. PAUTA 5 -- Composição da banca para Exame de
Avaliação de aproveitamento extraordinário de estudos para a disciplina de doenças infecciosas
1 - o. professor Álvaro informou que a aluna Branda Michalski Clemes solicitou o aproveitamento
extraordinário da disciplina de Doenças infecciosas 1. segundo a resolução 005/2001 UF$G e este chefe
convidou o professor Álvaro, a professora Sandra e a professora temporária Caroline Pisseti, . corri a
recusa da professor Sandra devido a aluga .ser sua orientada de TCC, foi convidada a professora
Temporária Maríana dq qjva Casa. senda a compoqção aprovada por unanimidade . PAUTA 6 --U PT b r Ó
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Composição da comissão de ensino do departamento --..conforme previsto no regimento do BSU, foi
solicitado três nomes para compor a .comissão, lendo que as professoras Sandra Arenhart, Aline Félix
Schneider é Manoela Lêon Nobrega Reses se ofereceram e seus nomes foram aprovados par
unanimidade . l.nformes. -- foi informado que os professores que tem interesse na modificação de seus
horários para outro que não no email enviado devem comunicar por email seu interesse na alteração e
também a justificativa para serem enviadas ao. coordenador do curso até o dia 18/101 0 professor
Giuliano perguntou sobre a comissão de espaço físico .e se dispôs a compor esta, pois o nosso
representante era o professor Marcos da Salva Azévedol os professores que tem interesse em ofertar
disciplinas optativas no semestre que vem devem enviar sua sugestão de horário para o email do BSU
e também para o Coordenador do Curso que disponibilizará a disciplinam foi: informado sobre a carga
horária e os ajustes necessários para a volta da professora Katia e as interessadas devem informar pelo
email do BSU, houveram algumas inconsistências nos horários combinados previamente para
possibilitar a instituição do. horário senado na Medicina Veterinária e. qualquer solicitação.. de
modificação deve ser realjzadà por email para o chefe do departamento até o dia 18/10I foi informado
âos professores qlie para o próximQ semestre náo serão aceitas disciplinas com menos de 12 alunols
como preconiza a UFSC e, que as exceções serão realizadas somente quando houver justificativa
plausível e que não vá de encontro ao regimento da UFSCI a carga horária das disciplinas deve ser
cumprida integralmente pelos docentes, inclusive a divisãcl de turmas praticas em mais de um horário,
onde o. docente não pôde exigir que os alunos estejam presentes fora de seu horário de matricula. 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.

Aline Fénix Schneider

Álvaro Menin

Arturo Alejandro Dreifuss Serrano Ausência Justi

Carine Lisete Gliênke

Erik Amázónàs de Almeida

Giuliano Moraes Figueiró

Grasiela .de Bastiani

Katia Jakovljevic Pudlia Wagner ' Férias

Manoela Leoa Nobreza Revés Ausência Justifica:da

Marcy Lancia Pereira

Mana Concepção de Oliveira Ausência Justificada



uaair çomin

Rogério Manoel Lemes de Campos

Sandra Arenhart

Vãnéssa Sasso Padilha

Diego Duarte Vareta(Acadêmíco)

Ausência Justificada
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