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ATA DA 4ª 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 quarta sessão ordinária da Coordenadoria Especial de 10 
Biociências e Saúde Única, realizada no dia 21 de maio de 2020, 11 
por e-mail. 12 
 13 

 14 
Aos vinte e um dias do mês de maio de dois mil e vinte, via e-mail, após envio da pauta por via 15 
eletrônica, participaram os integrantes da Coordenadoria Especial de Biociências e Saúde Única: 16 
Giuliano Moraes Figueiró - presidente, Alberto Sumiya, Aline Félix Schneider Bedin, Álvaro Menin, 17 
Carine Lisete Glienke, Cibely Galvani Sarto, Eloisa Pavesi, Erik Amazonas de Almeida, Grasiela De 18 
Bastiani, Katia Jakovljevic Pudla Wagner, Juliana Cavali, Manoela de Leon Nóbrega Reses, Marcy 19 
Lancia Pereira, Maria Conceição de Oliveira, Odair Comin, Rogério Luizari Guedes, Rogério Manoel 20 
Lemes de Campos, Sandra Arenhart e Vladimir Araújo da Silva. Após o envio a todos dos itens da 21 
pauta, o presidente cumprimentou a todos e verificou o quórum através das respostas ao e-mail, dando 22 
início aos trabalhos, onde, não havendo pontos a incluir, seguiu-se com a seguinte ordem do dia: 23 
PAUTA 1 –  Avaliação dos pareceres do terceiro relatório de estágio probatório e da progressão 24 
funcional horizontal de Alberto Sumiya; na classe A, do nível 1 para o nível 2; PAUTA 2 – 25 
Avaliação do parecer referente aos projetos de pesquisa; PAUTA 3 – Avaliação do parecer 26 
referente aos projetos de extensão. Sendo a ordem do dia apreciada e posteriormente aprovada por 27 
todos via eletrônica, foi questionado se alguém tinha alguma modificação sobre a ata anterior, sendo 28 
esta aprovada por unanimidade. Iniciando a discussão pela PAUTA 1 – Avaliação dos pareceres do 29 
terceiro relatório de estágio probatório e da progressão funcional horizontal de Alberto Sumiya; 30 
na classe A, do nível 1 para o nível 2. Os pareceres foram enviados pela comissão e apreciados por 31 
todos, sendo favoráveis e aprovados por todos, sem a manifestação do interessado. PAUTA 2 – 32 
Avaliação do parecer referente aos projetos de pesquisa – o parecer foi enviado a todos e foi 33 
favorável aos seguintes projetos de pesquisa: “Padrões imunobiológicos da resposta imune da 34 
Tuberculose bovina”, “Detecção molecular de infecção por Mycoplasma synoviae e 35 
Orthoreovirus aviário e características anátomo-histopatológicas em lesões de artrite e 36 
tenossinovite de frangos de corte e matrizes no estado de Santa Catarina”, “Aspectos 37 
sorológicos, microbiológicos e genotípicos da infecção por Brucella spp. em ovinos no estado 38 
de Santa Catarina”, “Avaliação da eficácia da auriculoterapia, meditação e reiki em estudantes 39 
universitários”, “Percepção nutricional dos tutores de cães e gatos da Serra Catarinense”, 40 
“Prevalência de doença renal policística com estadiamento de doença renal crônica em felinos 41 
em Curitibanos, Santa Catarina”, “Avaliação da Qualidade de Méis de Apis mellifera produzido na 42 
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região de Curitibanos – SC”, e “Metodologias Ativas no Aprendizado de Bioquímica – campus 43 
Curitibanos da UFSC” e também ao relatório final “Detecção de genes de resistência a antibióticos 44 
em isolados de Escherichia coli de quadros de enterite e cistite em animais utilizando mPCR”, 45 
sendo aprovado por unanimidade, sem a manifestação dos interessados. PAUTA 3 – Avaliação do 46 
parecer referente aos projetos de extensão e atividades docentes -  o parecer foi enviado a todos e 47 
foi favorável aos seguintes relatórios parciais, modificações diversas e novos projetos de extensão: 48 
“Viver-Bem com PICS”, “Capacitação de Médicos Veterinários na Vigilância da Febre Amarela em 49 
Primatas Não Humanos”, “Reiki Solidário”, “Quimioterapia antineoplásica em cães e gatos”, 50 
“Grupo de Estudos especializado em Felinos (GEFEL)”, “Grupo de Estudos em Pequenos 51 
Animais (GEPA)”, “A semana do cérebro nas escolas”, “Evento de extensão: Sábado da VET”, “I 52 
Ciclo de Palestras Não-presenciais sobre Terapêutica Veterinária em Felinos e Animais 53 
Selvagens”, além de diversas atividades docentes, e desfavorável a uma atividade docente (publicação 54 
de artigo científico) que foi lançada extemporaneamente, sendo então aprovado por unanimidade, sem 55 
a manifestação dos interessados. Informes - Foi informado a todos, novamente, para conferir o PAAD 56 
e, caso encontrem alguma incoerência, que informem imediatamente a chefia do departamento. Foi 57 
informado também sobre as novas portarias referentes ao estado de calamidade e sobre a 58 
responsabilidade de cada um nestes dias, inclusive sobre a necessidade de informar os dias de trabalho 59 
presencial, remoto ou impedido de trabalhar por falta de condições, para que seja alimentado o novo 60 
sistema criado pela SETIC. Foi relatado pelo presidente as respostas à algumas diligências da CPPD 61 
referentes aos processos de progressão docente, que foram prontamente enviadas, aproveitando para 62 
relembrar que, com a forma atual de avaliação, as informações são alimentadas pelo sistema e, devido 63 
a isso, as atividades de pesquisa, extensão e outras atividades docentes devem ser alimentadas nos 64 
respectivos sistemas, bem como as outras atividades, sendo isso de responsabilidade de cada um. Foi 65 
solicitado também que todos devem enviar os respectivos planos de disciplina aprovados para a 66 
publicação no site do departamento. A Coordenação de curso e o Núcleo Docente Estruturante do curso 67 
de Medicina Veterinária tem se empenhado em estudar as novas diretrizes curriculares nacionais para o 68 
referido curso, em vigor desde 2019. Após uma primeira etapa de discussões acerca das adequações 69 
necessárias, e estes solicitaram que todos participem da apresentação em reunião remota no dia 70 
28/05/2020, quinta-feira próxima, às 14h, com objetivo de esclarecer sobre as mudanças que se fazem 71 
necessárias. O presidente desejou a todos que se cuidem e passem bem por este período e relembrou 72 
sobre as ações beneficentes realizadas por alguns professores da UFSC e outras entidades do 73 
município. Sem mais nada a ser tratado, agradeceu a participação de todos e deu por encerrada a 74 
sessão, da qual, para constar, eu, Giuliano Moraes Figueiró, lavrei a presente ata que, se aprovada, 75 
será assinada por mim e pelos demais membros. 76 
 77 
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