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ATA DA 10ª 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 
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Ata da décima sessão ordinária da Coordenadoria Especial de 10 
Biociências e Saúde Única, realizada no dia 23 de dezembro de 11 
2020, por web conferência. 12 
 13 
 14 

 15 
Aos vinte e três dias do mês de dezembro de dois mil e vinte, as dezesseis horas, via web conferência 16 

pela google meet, após envio da pauta por via eletrônica, participaram os integrantes da Coordenadoria 17 

Especial de Biociências e Saúde Única: Giuliano Moraes Figueiró - presidente, Aline Félix Schneider 18 

Bedin, Álvaro Menin, Erik Amazonas de Almeida, Grasiela De Bastiani, Marcy Lancia Pereira, Maria 19 

Conceição de Oliveira, Rogério Luizari Guedes, Rogério Manoel Lemes de Campos, Rosane Silvia 20 

Davoglio, Sandra Arenhart, Vanessa Sasso Padilha e Vladimir Araújo da Silva. Após o envio a todos 21 

dos itens da pauta, o presidente cumprimentou a todos e verificou o quórum através da visualização dos 22 

participantes e, solicitou aos presentes se alguém tinha algum outro ponto para a pauta, sendo que não 23 

tinha nenhuma inclusão, iniciaram-se os trabalhos, com a seguinte ordem do dia: PAUTA 1 – 24 

Aprovação da ata anterior; PAUTA 2 – Aprovação dos planos de ensino para o semestre 2020/2, 25 

adaptados ao ensino não presencial. Sendo a ordem do dia apreciada e posteriormente aprovada 26 

por todos. Começando a reunião, a PAUTA 1 – Aprovação da ata anterior foi deliberada e, foi 27 

aprovada por unanimidade. PAUTA 2 – Aprovação dos planos de ensino para o semestre 2020/2, 28 

adaptados ao ensino não presencial. Os planos de ensino previamente aprovados nesta 29 

coordenadoria foram enviados para os NDE dos cursos de Agronomia e Medicina Veterinária e, após 30 

avaliação destes, sugeriram pequenas alterações que foram enviadas aos docentes, conforme anexo I 31 

e II e, estes ficaram responsáveis por realizar estas pequenas adequações e correções, assinar e 32 

reenviar os planos, sem outras alterações além daquelas listadas. Os docentes realizaram estas 33 

correções, que foram conferidas pelo professor Vladimir e, após isso, enviado a todos, devidamente 34 

assinados pelos docentes para nova avaliação desta coordenadoria. Após a discussão, os planos foram 35 

APROVADOS por unanimidade, com a ressalva que é de responsabilidade do professor da disciplina a 36 

organização do plano de ensino e, que o plano enviado corresponde ao que foi corrigido previamente. 37 

Informes – Foi informado que o professor Odair Comin pediu exoneração no dia 11 de dezembro, 38 

mesmo após pedido de reconsideração e, ele informou que quando o curso de Medicina abrir, ele fará 39 

novamente o concurso, desejando sucesso nesta empreitada e se colocando à disposição para auxiliar 40 

no que for necessário. Após isso, foi informado também que o processo de remoção por permuta foi 41 

concretizado e, que a professora Juliana já foi para o novo departamento e a professora Rosane Silvia 42 
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Davoglio entrou em exercício hoje de manhã, onde foi explicado para ela sobre os trâmites do 43 

departamento referente as disciplinas e projetos e, que será solicitado a direção da unidade que ela seja 44 

inserida na comissão para implantação do curso de medicina, além de inserida nas demais listas de 45 

whatsapp e de e-mail. Foi informado também que as nomeações para o curso de medicina solicitadas 46 

foram recusadas pela PROGRAD, sendo que esta decisão será revista no início do semestre letivo 47 

seguinte, pois os concursos tiveram seu prazo de vencimento adiados devido a pandemia. A vaga de 48 

professor substituto do processo seletivo de Microbiologia e Toxicologia Veterinária continua em aberto, 49 

devido a judicialização da questão e, que iriamos solicitar a nomeação da candidata aprovada em 50 

segundo lugar na vaga do professor Odair, para suprir as carências do curso de Medicina Veterinária 51 

para o segundo semestre de 2020. A homologação do concurso do edital 121/2020, do candidato 52 

aprovado André Benetti foi devolvida ao departamento para ajustes na documentação, que já foram 53 

realizadas e, reencaminhadas via SPA para efetivação. Solicitou-se também que todos confiram e 54 

alimentem seus respectivos PAD´s e, que este será reaberto no início do próximo semestre letivo, 55 

solicitou-se também que se atentem para a diferença que ocorrerá entre o semestre letivo e o semestre 56 

do calendário. A professora Aline Félix Schneider Bedin será a chefe da CEBSU do dia vinte e nove de 57 

dezembro até o dia oito de janeiro de 2021, devido as férias. Sem mais nada a ser tratado, o presidente 58 

agradeceu a participação de todos, desejou a todos que tenham um Feliz Natal e um excelente ano 59 

novo e, que este seja de boas novas e de retorno as atividades presenciais, dando por encerrada a 60 

sessão, da qual, para constar, eu, Giuliano Moraes Figueiró, lavrei a presente ata que, se aprovada, 61 

será assinada por mim e pelos demais membros. 62 

 63 

Alberto Sumiya    ____________________________________________ 64 

 65 

Aline Félix Schneider Bedin   ____________________________________________ 66 

 67 

Álvaro Menin     ____________________________________________ 68 

 69 

Carine Lisete Glienke    ____________________________________________ 70 
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Cibely Galvani Sarto    ____________________________________________ 72 
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Eloisa Pavesi     ____________________________________________ 74 

 75 

Erik Amazonas de Almeida   ____________________________________________ 76 
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Giuliano Moraes Figueiró   ____________________________________________ 78 
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Grasiela De Bastiani    ____________________________________________ 80 
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Katia Jakovljevic Pudla Wagner  Licença maternidade 82 
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Manoela Leon Nobrega Reses  Férias 84 
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Marcy Lancia Pereira    ____________________________________________ 86 
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Maria Conceição de Oliveira   ____________________________________________ 88 



 
 

 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA 
CENTRO DE CIÊNCIAS RURAIS 

COORDENADORIA ESPECIAL DE BIOCIÊNCIAS E SAÚDE ÚNICA 
 

 89 

Patrícia Daniele Hoffmann de Souza Ausente 90 
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Rogério Luizari Guedes   ____________________________________________ 92 
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Rogério Manoel Lemes de Campos   ____________________________________________ 94 
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Rosane Sivlia Davoglio   _____________________________________________ 96 
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Sandra Arenhart    ____________________________________________ 98 
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Vanessa Sasso Padilha   ____________________________________________ 100 
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Vladimir Araújo da Silva   ____________________________________________ 102 


