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Ata da sétima sessão ordinária da Coordenadoria Especial de
.Bjociências e Saúde Unida, realizada no dia 25 de novembro de

/ 2019 a$ 1Q;30:ha sala CED'iõ3

Aos vinte e cinco dias do mês de novembro de dois mil e dezenove, às dez horas e trinta minutos na
sala CED103, se encontraram os integrantes da Coordenadoria Especial de Biociências e Saúde Única:
Giuliano Moraes Figueira - presidente, Alberto Sumiya, Aline Félix Schneider Bedin, Alvaro Menin..

sa Pavesi, Erik Aúazonas de Almeida, Grasiela De Bastiani, Juliana Cavalli, Katia Jakovljevic Pudla
Wagner, Manoela Leon Nobreza Reses, Patrícia Daniele Hoffmann de Souza, Rogério Luizari Guedes,

Rogério. Manoel Lemes de Campos Sandra Arenhart, Vladimír Araújo .da Sirva. 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 e aprovação da ata da 6' Reunião Ordinária. PAUTA .2 - Avaliação
do parecer da comissão de ensino sobre os planos de ensino e assinatura dos mesmos. PAUTA 3 --

Discussão do.parecer sobre os projetos de pesquisa e de extensão. PAUTA 4 -- Aprovação do PAAD
2020/1. PAUTA 5 - Escolha substituto profa Vanessa como Coordenador de Pesquisa. PAUTA 6 -
Aprovação de Bancas .para concursos de Media.ina -- Pediatria / Semiologia / Ensino Tutorial /

Habilidades Médicas / Fundamentos do SUS e também Clínica Médica / Educêçãq Ha Comunidade
/ Semiologia / Ensino Tutorial / Habilidades Médicas / Funda'mentes do. SUS . Iniciamos a

aprecia.ção dos itens pela apresentação da Professora Cibely Galvani. Santo e então passamos para a

PAUTA 1 - Avaliação e aprovação da ata da 6' Reunião Ordinária - a ata foi discutida e aprovada por

unanimidade. PAUTA 2 - Avaliação do pàrecerr da comissão de ensino sobre os planos de ensino e
assinatura dos. mesmos - o parecer foi apresentado pela professora Aline onde foi questionado sobre o

preenchimento do horário de atendimento ao estudante e ficou decidido que o professor deve preencher

o horário no plano e no PAAD e, em caso de mudança desta informação no plano dos semestres

seguintes. o professor é ó responsável pelo preenchimento, sem. necessidade de passar novamente o

plano eM .reunião, lendo assim o parecer aprovado por unanimidade. Foi solicitado que cada professor

assine o seu Plano de Ensino e envie para a Professora Carine Glienkg, que fará a publicação dos

mesmos na página dessa Coordenadoria. A. Comissão de En.sjng.dç#tacou que todos os planosh\
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47 recebidos serão encaminhados para o Colegiada do Curso, para aprovação. PAUTA 3 -- Discussão do

48 parecer sobre os projetos de pesquisa e de extensão - Pesquisa: "Avaliação do efeito analgésico
49 da Arnica Montana em cães .e gatos submetidos à diferentes procedimentos, cirúrgicosl Efeitos da

50 terapia Reiki em cães e gatosl Qualidade físico-química da cama reutilizada de frangos de corte;
51 Digestibijidade do Resíduo de Cervejaria param Poedeiras Semipesadas em Fase de Posturas Interação
52 de estratégias farmacológicas .e nãó- farmacológicas no controle da doença de Huntington eM
53 camundongos YAC428" e Extensão:. "Saúde Canábical Acordo de Cooperação Técnica com o
54 Sindicato e a Associação Rural de Curitibanosl Atendimento clínico, ortopédico e cirurgias eletivas de

55 equinos e bovlnosl Imunização de cães e gatos em Curitibanosl Vacinação antirrábica canina e felina no

56 município de Curitibanos SCI CURSQ DIAGNOSTICO.POR IMAGEM EM EQUINOS - Avaliação

57 Radiográfica e Ultrassonográflca; CONCURSO VETERINÁRIO MIRIM NAS ESCOLAS DE
58 CURITIBANOS; lo Simpósio Internacional de Medicina Veterinária Canabinoide, UFSC na 61' Feira de

59 Reprodutores Bovinos e a 65' Feira de Gado Geral do Sindicato Rural de Curitibanos; Investigação de
60 leishmaniase visceral canina em Curitibanos". Os projetos foram apresentados, onde o professor

6] Rogério Manoel questionou sobre o registro do prometo quando existe apoio financeiro externo. onde
62 solicitou-se que o mesmo se informe diretamente na PROEX. a professora Manoela informou qué

63 queria ministrar.um curso pelo PROFOR e foi explicado que, este não se enquadraria na forma que fei

64 apresentado como extensão e, alguns colegas sugeriram abrir o curso para a comunidade externa e ela

65 ficou de pesquisar se.bre isso. Após a discussão, os projetos foram aprovados.por unanimidade, onde

66 solicitou-se que a Coordenadora de Extensão .passe os projetos na reunião do çolegiado antes de

67 aprovar no sistema, como é feito com os projetos de pesquisa, salvo projetos que te.nham alguma
68 'particularidade e necessitem de. urgência em sua aprovação. PAUTA 4 -- Aprovação do PAAD 2020-1 --
69 0 PAAD foi apresentado. onde foi questionado sobre o que deveria ser feito se .o docente não tem o

70 . que incluir~no sistema, sendo então respondido que o docente deve desenvolver atividades de ensino,
71 pesquisa, extensão é também participar de comissões e atividades administrativas, para cumprir. pelo

72 menos, os requisitos mínimos solicitados pela irlstituição. Solicitou-se que os professores que :não estão

73 cumprindo estes requisitos mínimos, se adequem, levando em consideração a carga horária de ensino

74 mínima e. o fator de ensino, onde. os professores que atualmente não estão cumprindo os requisitos

75 mínimos são :Arturo Alejandro Dreifuss Serrano, Cibely Galvani Sarto, Erik Amazonas de Almeida.

76 Manoela Leon Nobrega Reses,. Odair .Comia, F'atrícia Daniele Hoffmann de Souza, que serão
77 informados para enviar suas s.ugestões de justificativa para colocação no sistema, onde à professora

78 Manoela realçou que tem um projeto enviado que está pendente de aprovação devido a licença

79 maternidade da Coordenadora de Pesquisa do departamento. Após esta discussão ó PAAD foi

80 aprovado por unanimidade. PAUTA 5 - Escolha substituto prof' Vanessa como Coordenador de
81 Pesquisa. A professora Eloisa se prontificou e o nome dela foi aprovado por unanimidade. com

82 abstenção da interessada. PAUTA 6 -- Aprovação Bancas pára concursos de Medicina -: Pediatria/

83 Semiologia /Ensino Tutorial / Habilidades Médicas / Funçlamentos do SUS e também Clínica

85 Fundamentos do SUS - o assunto foi discutido. onde ó objetivo era deixar as barlcas pré-aprovadas, Í

g
como iríamos

.d86 devido à intenção de realizar o concurso. em fevereiro, on : ''':""T'::de

:J



aprovar a banca sendo que não temos a lista. de candi(latos, pois poderia ter conflito de interesses.

onde foi explicado que a portaria de aprovação da banca de concurso só seria emitida após a libéráção

da lista de inscrição dos candidatos homol.ogados e. que cada um dos professores teria que informar

através da declaração de compatibilidade da banca que não teria nenhum impedimento, foi questionado

também sobre a área dos docentes que iriam participar das bancas, sendo realçado pelo professor
Rogerio ManDeI que. deveriam ter profissionais das áreas específicas do concurso, onde foi informado
pelas professoras Manoela, Kátia e Juliana e também pelo professor Vladimir sobre as outras áreas dos

referidos concursos, onde este ponto foi retirado de pauta para o envio das bancas pelos colegas
responsáveis pelo concurso. Foi solicitado pelo professor Erik que. o curso de Medicina fosse

devidamente apresentado a esta coordénadoria e a professora Manoela se prontificou a organizar isso

para nossa primeira reunião dõ prós.imo semestre, pára a verificação do interesse de outros colegas de

áreas que possam ser aproveitadas neste futuro curso. Informes. Este presidente parabenizou o Prof.
Rogério ManDeI, a prof.'~Aline e outros professores pela realização do SIBINTECi. a prof.' Alise
informou sobre as monitorias, prazos para alocação de monitores e preenchimento do sistema MONO e

as consequências da não realização distol a prof.' Manoela perguntou sobre a data do edital de

monitorial o prof. Giuliano informou sobre a inscrição do PIBE e na forma que :utilizou para a

classificação das prioridades da Coordenadoria, sobre o objetivo do .pl:ograma e também sobre o
número reduzido que esta coordénadoria recebe de bolsasl Q prof. Rogerio Manoel informou sobre o

SIBINTEC e solicitou que outros professores participem da organização do evento que ocorrerá no ano

que vem, falou sobre os palestrantes e temas de destaque'(leite A2A2) e que ó Simpósio do próximo

ano será sobre carnes e pescado, o prof. Giuliano perguntou se não poderia ocorrer em outra data e foi
esclarecido sobre o frio e sobre ai liberação dos recursos da FAPESC. A prof' Juliana informou sobre

seu processo de remoção por permuta, onde questionou porque não tinha sido. comentado ainda em

reunião e foi explicado que seria o próximo informe. onde esta coordenadória está aguardando um

parecer de uma comissão sobre o processo .de remoção por permuta, que será entregue a um relator

desta coordenadoria. juntamente com os outros documentos deste processo; o prof. Erik perguntou

quem eram os membros da comissão e foi informado que seriam os professores Alexandre Tavela,

Alberga e Vladimirl prof. Juliana perguntou se o parecer do relator dQ processo de remoção por permuta
poderia ser apreciado na próxima reunião, onde foi respondido que seria improvável devido ao alto .

volume de atividades que os colegas têm no final do semestre letivo e devido ao volume do processo,
mas principalmente devido a não ter sido indicado um relator ainda, pois o relatório da comissão não foi

ainda entreguei o prof. Erik solicitou que seus projetos não fossem excluídos, pois não'foi parabenizado

pelo Simpósio de Medicina Canabinóide que foi realizado pela UFSC no campus de Flórianópolis e

informem que foi um lapso, pois não lembrou do evento e fez a. referência sobre este simpósio,

parabenizando o professor Erik pela participação na organização deste éventot foi solicitado que os

interessados em relatar o processo de remoção por E)ermuta enviassem um e:mail se prontificando,

caso houvesse mais de um interessado, a escolha seria por sorteio. com alguns critérios de exclusão.

Sem mais a ser tratado, o presidente agradeceu a participação de todos e deu por encerrada a sessão,

da qual, para constar. eu. Giuliano Moraes Figueiró. lava(gi''P p1lesente ata que, se aprovada, será

J.@

assinada por mim e pelos demais membros.
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Alberto Sumiya

Aline Félix Schneider Bedin

Álvaro Menin

Arturo Alejandra Dreifuss Serrano

Carine Lisete Glienke

Cibely Galvani Sarto

Eloisa Pavesi

Erik Amazonas dé Almeida

Giuliano Moraes Figueira

Grasiela De Bastiani

Juliana Cavalli

Katia Jakovljevic Pudla Wagner

Manoela Leon Nobrega Reses

Marcy Lancha Pereira

Mana Concepção de Olivei

Odair Cohiri

Patrícia DarÍiele HQffmann de So

Rogério Luizari Guedes

Rogério Manoel Lemes de Campos

, Sandra Arenhart

Vanessa Sasso Padilha

VladiMir Araújo da Sirva

Emiti Bortolon dos Santos (STAE)

Larissa Lara Voigt .(acadêmica)
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