
 
 

 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA 
CENTRO DE CIÊNCIAS RURAIS 

COORDENADORIA ESPECIAL DE BIOCIÊNCIAS E SAÚDE ÚNICA 
 
 1 
 2 

ATA DA 7ª 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 sétima sessão ordinária da Coordenadoria Especial de 10 
Biociências e Saúde Única, realizada no dia 17 de setembro de 11 
2020, por web conferência. 12 
 13 
 14 

 15 
Aos dezessete dias do mês de setembro de dois mil e vinte, via web conferência pela google meet, 16 

após envio da pauta por via eletrônica, participaram os integrantes da Coordenadoria Especial de 17 

Biociências e Saúde Única: Giuliano Moraes Figueiró - presidente, Alberto Sumiya, Aline Félix 18 

Schneider Bedin, Álvaro Menin, Carine Lisete Glienke, Cibely Galvani Sarto, Eloisa Pavesi, Grasiela De 19 

Bastiani, Juliana Cavali, Manoela de Leon Nóbrega Reses, Marcy Lancia Pereira, Patrícia Daniele 20 

Hoffmann de Souza, Rogério Luizari Guedes, Sandra Arenhart, Vanessa Sasso Padilha e Vladimir 21 

Araújo da Silva. Após o envio a todos dos itens da pauta, o presidente cumprimentou a todos e verificou 22 

o quórum através da visualização dos participantes e, não tendo itens de pauta para serem incluídos, 23 

iniciou os trabalhos, seguindo-se com a seguinte ordem do dia: PAUTA 1 – Avaliação dos pareceres 24 

do terceiro relatório de estágio probatório e da progressão funcional horizontal de Patrícia 25 

Daniele Hoffmann de Souza; PAUTA 2 – Escolha do Coordenador de Pesquisa; PAUTA 3 – 26 

Avaliação do parecer sobre os projetos de extensão; PAUTA 4 – Avaliação do parecer sobre os 27 

projetos de pesquisa; PAUTA 5 – Avaliação da solicitação da prof.ª Katia referente a solicitação 28 

de pós-doutorado; PAUTA 6 – Aprovação do PAAD 2020-1; PAUTA 7 – Informações sobre o 29 

registro de projetos de extensão e atividades acadêmicas. Sendo a ordem do dia apreciada e 30 

posteriormente aprovada por todos, foi questionado se alguém tinha alguma modificação sobre a ata 31 

anterior, sendo está aprovada por unanimidade. Iniciando a discussão pela PAUTA 1 – Avaliação dos 32 

pareceres do terceiro relatório de estágio probatório e da progressão funcional horizontal de 33 

Patrícia Daniele Hoffmann de Souza – onde a professora Carine falou sobre os pareceres e, após 34 

explanação, estes foram aprovados por unanimidade, sem a manifestação da interessada. PAUTA 2 – 35 

Escolha do Coordenador de Pesquisa – foi informado que a portaria da professora Eloisa terminaria 36 

no inicio de outubro e que precisaríamos escolher ou reconduzir o coordenador, após discussão devido 37 

a termos duas interessadas, estas entraram em acordo e a professora Vanessa se disponibilizou para 38 

ser a coordenadora com a professora Eloisa para ser a suplente, caso seja necessário, sendo os nomes 39 

aprovados por todos, ficando como coordenadora a professora Vanessa e, na eventual necessidade de 40 

substituição, a professora Eloisa assumiria. PAUTA 3 – Avaliação do parecer sobre os projetos de 41 

extensão – a professora Cibely expôs seu parecer e, este foi aprovado por todos. PAUTA 4 – 42 
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Avaliação do parecer sobre os projetos de pesquisa – Foi lido o parecer da prof.ª Eloisa e, este foi 43 

aprovado por todos. PAUTA 5 – Avaliação da solicitação da prof.ª Katia referente a solicitação de 44 

pós-doutorado – foi explicado a solicitação da professora Katia, onde foi informado também que existe 45 

uma restrição da UFSC sobre a disponibilização de professor temporário neste período de formação, 46 

sendo necessário que algum professor ficasse responsável pela carga horaria atual e futura da docente, 47 

onde, no formulário estão registrados como responsáveis o professor Alberto e a professora Manoela, 48 

que foram informados que, caso o curso de medicina inicie durante este período, deveriam ficar 49 

responsáveis pela parte que caberia a professora Katia também. Após os esclarecimentos e, com a 50 

concordância dos professores citados anteriormente, a solicitação foi aprovada por unanimidade. 51 

PAUTA 6 – Aprovação do PAAD 2020-1 – foi solicitado que todos que ainda tivessem alguma 52 

inconsistência informassem pelo e-mail do departamento para solicitação de correção destas 53 

informações, sendo que apesar destes pequenos ajustes, o PAAD foi aprovado por unanimidade. Todos 54 

foram informados sobre o preenchimento e, aqueles que ainda não estão com o fator de ensino 55 

adequado as regras da UFSC, devem se adequar a elas. PAUTA 7 – Informações sobre o registro de 56 

projetos de extensão e atividades acadêmicas – a professora Cibely informou a todos sobre a 57 

reunião com a PROEX referente ao sistema SIGPEX, onde explicou que as atividades que são 58 

certificadas pela UFSC não devem ser inseridas no sistema, além do motivo das publicações terem que 59 

ser inseridas no sistema no semestre da publicação e outros detalhes. Comentou sobre a importância 60 

de se regulamentar isto no departamento, como mostraram outros coordenadores de extensão durante 61 

esta reunião. Foram feitos alguns questionamentos que foram respondidos e, esta colocou-se à 62 

disposição para sanar quaisquer dúvidas existentes. Informes – Foi informado sobre a forma no 63 

preenchimento do PAAD, onde as turmas que estiverem com menos de 12 alunos vão aparecer como 64 

inconsistentes e, para que isso se resolva, estas devem ter pelo menos 12 alunos. Nestes casos, 65 

dependendo da justificativa do professor responsável pela disciplina BSU ou pelo coordenador e/ou 66 

chefe do departamento de disciplinas que contam com a colaboração de nosso corpo docente, a 67 

justificativa é adicionada no PAAD do professor, desde que seja por uma real necessidade. O curso de 68 

Agronomia solicitou representantes do BSU para o NDE, onde foi realizada a consulta e os professores 69 

Rogério Manoel e Carine Glienke ficaram como representante titular e suplente, respectivamente. Além 70 

desta indicação, eles solicitaram representantes para o colegiado do curso, ficando a professora Carine 71 

como titular e a professora Aline como suplente. Durante a consulta, houve o esquecimento sobre a 72 

consulta para o professor Vladimir, mas foi informado que isto não se repetirá nas próximas vezes. Foi 73 

informado também que atualmente a CEBSU possui 3 vagas de professor substituto, onde duas foram 74 

colocadas a disposição do DEN, sendo que uma delas foi emprestada, até o final deste semestre para o 75 

ABF, outra foi utilizada para abertura de processo seletivo para professor temporário de parte da 76 

Microbiologia Veterinária, Toxicologia Veterinária e Imunologia Veterinária, sendo que a outra, da 77 
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professora Katia, está ainda a disposição do DEN/PROGRAD. Foi informado que os concursos para 78 

efetivos estão com a contagem do tempo suspensa e que temos duas médicas aprovadas, sendo que 79 

uma está mantendo contato para saber quando ocorrerá a nomeação e a outra, infelizmente, não. A 80 

professora Manoela solicitou por e-mail sobre a situação do regimento do BSU, devido a carga horária 81 

para a Coordenação de ensino do departamento, onde foi informado que o regimento está aguardando 82 

a aprovação nas instâncias superiores e, que não tínhamos previsão de carga horária para esta 83 

coordenação, fato este que foi contestado pela professora Manoela, mostrando a portaria 785 do 84 

Gabinete da Reitoria de 1995, onde prevê até 10 horas para o coordenador de ensino ou até 12 horas 85 

para serem distribuídas entre os integrantes da comissão de ensino, sendo que será solicitado a direção 86 

que faça a referida portaria de nomeação com a carga horária indicada para os três membros da 87 

comissão (Aline, Manoela e Sandra). O professor Alberto informou sobre o projeto em andamento e 88 

pediu a colaboração de todos, sendo solicitado que este enviasse o link para participação das reuniões 89 

virtuais para facilitar o acesso. Foi solicitado também, pelo presidente, que solicite a ONG Patinhas do 90 

bem que retire da pagina que a CVE está funcionando e atendendo, enquanto isso não estiver 91 

acontecendo de fato, pois praticamente todo dia chega alguém e pergunta sobre isso, causando alguns 92 

transtornos, sendo que a professora Marcy informou que já solicitou aos responsáveis que retirem. A 93 

professora Manoela informou sobre uma manifestação virtual nacional sobre o corte de investimentos 94 

na educação e a participação das discussões da reforma administrativa. Informou também que 95 

ocorrerão eleições da APUFSC nas próximas semanas. Foi informado também que toda vez que 96 

alguém for acessar as dependências da UFSC, deve informar no e-mail 97 

segurança.cbs@contato.ufsc.br, pra que, na eventual contaminação de alguém pelo coronavírus, os 98 

possíveis contactantes sejam avisados. Foi solicitado também que todos verifiquem seus e-mails pelo 99 

menos uma vez ao dia, para eventuais necessidades. Solicitou-se também que todo inicio de mês, os 100 

professores que forem realizar trabalho presencial, devem informar para registro no sistema, pois o 101 

responsável pelo registro é o gestor, no nosso caso, o chefe do departamento e, tem prazo para isso, 102 

não tendo acesso ao sistema após isso; portanto solicita-se atenção a isto. Caso seja do interesse do 103 

docente, este deve comunicar, por escrito quando for após o prazo, para que seja providenciado um 104 

oficio e enviado ao ADRH, constando os dias de trabalho presencial, pois caso isso não seja informado, 105 

é considerado, automaticamente pelo sistema, como trabalho remoto, ficando sobre a responsabilidade 106 

do docente informar, formalmente, ao responsável sobre os dias de trabalho presencial. Foi informado 107 

também sobre a eleição para a direção do Centro e, que caso alguém queira participar, deve se 108 

preparar, lendo o regulamento do centro e o edital de inscrição de chapa, onde é importante que todos 109 

votem pelo sistema e-democracia e, que nas duas últimas, tivemos alguns docentes que não 110 

participaram destes pleitos. Este colegiado parabeniza o professor Álvaro pela eleição na chapa para 111 

coordenador e subcoordenador do curso de Medicina Veterinária e a professora Grasiela e Eloisa pela 112 

mailto:segurança.cbs@contato.ufsc.br
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escolha como representantes do CCR no conselho de Curadores. A professora Grasiela perguntou 113 

sobre a compra de livros para áreas básicas, onde foi explicado pela professora Eloisa que era 114 

específico para estas áreas básicas e não as específicas por curso. O professor Rogerio Guedes 115 

informou e perguntou sobre a aquisição de assinatura em bibliotecas virtuais, exemplificando uma 116 

semelhante ao Netflix, onde foi explicado que seria interessante enviar e-mail para a coordenação do 117 

curso e para a comissão de ensino, para endosso e envio via departamento. O presidente desejou a 118 

todos que se cuidem e passem bem por este período, caso seja possível contribuam com as ações 119 

sociais que estão ocorrendo no município (“live” solidária em prol do Asilo e APAE, “Pedal solidário” ou 120 

qualquer outra diretamente nas secretarias das igrejas ou entidades sociais do município). Sem mais 121 

nada a ser tratado, agradeceu a participação de todos e deu por encerrada a sessão, da qual, para 122 

constar, eu, Giuliano Moraes Figueiró, lavrei a presente ata que, se aprovada, será assinada por mim e 123 

pelos demais membros. 124 

 125 

Alberto Sumiya    ____________________________________________ 126 

 127 

Aline Félix Schneider Bedin   ____________________________________________ 128 

 129 

Álvaro Menin     ____________________________________________ 130 

 131 

Carine Lisete Glienke    ____________________________________________ 132 

 133 

Cibely Galvani Sarto    ____________________________________________ 134 

 135 

Eloisa Pavesi     ____________________________________________ 136 



 
 

 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA 
CENTRO DE CIÊNCIAS RURAIS 

COORDENADORIA ESPECIAL DE BIOCIÊNCIAS E SAÚDE ÚNICA 
 

 137 

Erik Amazonas de Almeida   Ausente 138 

 139 

Giuliano Moraes Figueiró   ____________________________________________ 140 

 141 

Grasiela De Bastiani    ____________________________________________ 142 

 143 

Juliana Cavalli    ____________________________________________ 144 

 145 

Katia Jakovljevic Pudla Wagner  Licença maternidade 146 

 147 

Manoela Leon Nobrega Reses  ____________________________________________ 148 

 149 

Marcy Lancia Pereira    ____________________________________________ 150 

 151 

Maria Conceição de Oliveira   Ausência justificada 152 

 153 

Odair Comin     Ausente 154 
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 155 

Patrícia Daniele Hoffmann de Souza ____________________________________________ 156 

 157 

Rogério Luizari Guedes   ____________________________________________ 158 

 159 

Rogério Manoel Lemes de Campos   Ausente 160 

 161 

Sandra Arenhart    ____________________________________________ 162 

 163 

Vanessa Sasso Padilha   ____________________________________________ 164 

 165 

Vladimir Araújo da Silva   ____________________________________________ 166 
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