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ATA DA 8ª 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 oitava sessão ordinária da Coordenadoria Especial de 10 
Biociências e Saúde Única, realizada no dia 22 de outubro de 11 
2020, por web conferência. 12 
 13 
 14 

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

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

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

Álvaro Menin, Carine Lisete Glienke, Cibely Galvani Sarto, Eloisa Pavesi, Erik Amazonas de Almeida, 19 

Grasiela De Bastiani, Juliana Cavalli, Manoela de Leon Nóbrega Reses, Marcy Lancia Pereira, Patrícia 20 

Daniele Hoffmann de Souza, Rogério Luizari Guedes, Rogério Manoel Lemes de Campos, Sandra 21 

Arenhart, Maria Conceição de Oliveira, Vanessa Sasso Padilha e Vladimir Araújo da Silva. Após o envio 22 

a todos dos itens da pauta, o presidente cumprimentou a todos e verificou o quórum através da 23 

visualização dos participantes e, não tendo itens de pauta para serem incluídos, iniciou os trabalhos, 24 

seguindo-se com a seguinte ordem do dia: PAUTA 1  Aprovação da ata anterior; PAUTA 2  25 

Avaliação dos pareceres do quarto relatório de estágio probatório e do Relatório final das 26 

professoras Grasiela De Bastiani e Aline Félix Schneider Bedin; PAUTA 3  Avaliação do parecer 27 

da Segunda avaliação de estágio probatório de Cibely Galvani Sarto; PAUTA 4  Avaliação do 28 

parecer sobre os projetos de extensão; PAUTA 5  Avaliação do parecer sobre os projetos de 29 

pesquisa; PAUTA 6  Solicitação do prof. Rogério Manoel para participação como avaliador 30 

institucional INEP; PAUTA 7  Escolha do Coordenador de Extensão; PAUTA 8   Escolha de um 31 

suplente para o colegiado do curso. Sendo a ordem do dia apreciada e posteriormente aprovada por 32 

todos. Iniciando a discussão pela PAUTA 1  Aprovação da ata anterior, onde a ata foi enviada por e-33 

mail, foram realizadas as pequenas correções sugeridas, sendo aprovada por unanimidade. PAUTA 2  34 

Avaliação dos pareceres do quarto relatório de estágio probatório e do Relatório final das 35 

professoras Grasiela De Bastiani e Aline Félix Schneider Bedin  a professora Carine comentou os 36 

pareceres, todos favoráveis (anexo I a IV), onde estes foram discutidos e aprovados por unanimidade, 37 

sem a manifestação das interessadas. PAUTA 3  Avaliação do parecer da Segunda avaliação de 38 

estágio probatório de Cibely Galvani Sarto - a professora Carine comentou o parecer favorável 39 

(anexo V), onde este foi discutido e aprovado por unanimidade, sem a manifestação da interessada. 40 

PAUTA 4  Avaliação do parecer sobre os projetos de extensão; a professora Cibely expôs seu 41 

parecer favorável (anexo VI) a todos os projetos e atividades onde este foi discutido e aprovado por 42 



 
 

 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA 
CENTRO DE CIÊNCIAS RURAIS 

COORDENADORIA ESPECIAL DE BIOCIÊNCIAS E SAÚDE ÚNICA 
 

todos. PAUTA 5  Avaliação do parecer sobre os projetos de pesquisa - Foi lido o parecer favorável 43 

(Anexo VII) da prof.ª Vanessa e, este foi discutido e aprovado por todos. PAUTA 6  Solicitação do 44 

prof. Rogério Manoel para participação como avaliador INEP  o professor Rogério Manoel 45 

informou que o INEP já começou a solicitar as avaliações presenciais e, este, como está atualmente 46 

credenciado como avaliador, solicitou a autorização para realizar estas viagens, quando necessário e 47 

sem prejudicar o andamento das aulas e suas outras atividades na instituição, com os custos relativos 48 

às viagens sob responsabilidade do INEP, sendo sua solicitação aprovada por todos. PAUTA 7  49 

Escolha do Coordenador de Extensão  foi informado que a portaria da coordenação de extensão do 50 

departamento está por vencer e, solicitou-se a manifestação de interessados em assumir esta função. A 51 

professora Cibely, atual coordenadora mostrou interesse em continuar na atividade e, sem a 52 

manifestação de outros interessados, sua escolha foi aprovada por unanimidade. PAUTA 8  Escolha 53 

de um suplente para o colegiado do curso  Com a eleição do professor Álvaro como 54 

subcoordenador do curso de Medicina Veterinária, a professora Grasiela, que era sua suplente no 55 

colegiado do curso, passou a titular e precisaremos de um representante suplente, o assunto foi 56 

discutido e a professora Juliana se ofereceu, sendo aprovado por todos a sua indicação. Informes  O 57 

professor Erik solicitou que fosse incluído como ponto de pauta a discussão sobre as necessidades 58 

futuras de contratações docentes do departamento e que estas necessidades fossem explicitadas para 59 

a Reitoria, foi informado que todos os anos foram solicitadas vagas docentes a UFSC e que a última 60 

solicitação foi em 2019, quando foram solicitadas seis vagas, duas imediatamente para suprir áreas não 61 

cobertas atualmente e outras quatro para suprir vagas que atualmente estão sendo cobertas pelos 62 

professores que foram contratados para o futuro curso de Medicina. Foi sugerido pela professora 63 

Manoela que se montasse uma comissão para esta avaliação e estas sugestões foram aceitas por 64 

todos, sendo que o parecer emitido pela comissão que será montada na próxima reunião será avaliado 65 

posteriormente pelo departamento. A comissão será definida e esta importante discussão será 66 

retomada. Além disso, foi informado por mim sobre as eleições da APUFSC, que ocorreram e foi eleita 67 

a Chapa 1, que faço parte como representante do campus. Foi informado também sobre a eleição para 68 

representante docente do campus no CUn, onde o representante eleito foi o prof. Joni Stolberg como 69 

titular e Vladimir Araújo da Silva como suplente. Ocorreu também neste mês a consulta pública para 70 

escolha do diretor e vice-diretor, onde foram escolhidos pela comunidade universitária o professor 71 

Juliano Gil Nunes Wendt como diretor e o professor Alexandre de Oliveira Tavela como vice-diretor. Foi 72 

informado sobre os horários que foram enviados pelo coordenador do curso, onde quem tivesse alguma 73 

solicitação, deveria enviar por e-mail, com o horário atual proposto pela coordenação e com a sugestão 74 

de nova data e horário para avaliação da coordenação, bem como os professores que quiserem 75 

oferecer disciplinas optativas, já aprovadas pelo NDE dos cursos, que enviasse o horário e dia 76 

sugeridos. Foi relembrado também sobre a necessidade de envio do formulário de afastamento do 77 
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campus, para evitar futuros problemas. Além destes assuntos, foi informado que para entrar no campus, 78 

todos devem enviar um email para o seguranca.cbs@contato.ufsc.br, para controle interno da gestão. O 79 

professor Rogerio Manoel perguntou sobre o andamento de seu processo de progressão docente e foi 80 

informado que deve acompanhar via secretaria do departamento e plataforma SPA. A professora Aline 81 

informou sobre o preenchimento do formulário de avaliação do ensino remoto, que seria enviado a 82 

todos e, pediu que todos participassem. A professora Eloisa questionou sobre o professor substituto e 83 

foi informada que a contratação foi judicializada, onde a primeira candidata entrou com uma liminar 84 

exigindo a sua contratação, mesmo não tendo vencido o período de interstício, pois era professora 85 

substituta em outra instituição até o meio do ano, a UFSC recorreu da liminar, mas o processo ainda 86 

não terminou, atrapalhando assim a nomeação da segunda candidata. O presidente desejou a todos 87 

que se cuidem e passem bem por este período, caso seja possível contribuam com as ações sociais 88 

que estão ocorrendo no município e informou a todos sobre a festa do Asilo e APAE e a ação entre 89 

amigos e sobre o auxílio para as secretarias das igrejas ou entidades sociais do município). Sem mais 90 

nada a ser tratado, agradeceu a participação de todos e deu por encerrada a sessão, da qual, para 91 

constar, eu, Giuliano Moraes Figueiró, lavrei a presente ata que, se aprovada, será assinada por mim e 92 

pelos demais membros. 93 

 94 

Alberto Sumiya    ____________________________________________ 95 

 96 

Aline Félix Schneider Bedin   ____________________________________________ 97 

 98 

Álvaro Menin     ____________________________________________ 99 

 100 

Carine Lisete Glienke    ____________________________________________ 101 

 102 

Cibely Galvani Sarto    ____________________________________________ 103 
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 104 

Eloisa Pavesi     ____________________________________________ 105 

 106 

Erik Amazonas de Almeida   ____________________________________________ 107 

 108 

Giuliano Moraes Figueiró   ____________________________________________ 109 

 110 

Grasiela De Bastiani    ____________________________________________ 111 

 112 

Juliana Cavalli    ____________________________________________ 113 

 114 

Katia Jakovljevic Pudla Wagner  Licença maternidade 115 

 116 

Manoela Leon Nobrega Reses  ____________________________________________ 117 

 118 

Marcy Lancia Pereira    ____________________________________________ 119 

 120 

Maria Conceição de Oliveira   Ausência justificada 121 
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 122 

Odair Comin     Ausente 123 

 124 

Patrícia Daniele Hoffmann de Souza ____________________________________________ 125 

 126 

Rogério Luizari Guedes   ____________________________________________ 127 

 128 

Rogério Manoel Lemes de Campos   ____________________________________________ 129 

 130 

Sandra Arenhart    ____________________________________________ 131 

 132 

Vanessa Sasso Padilha   ____________________________________________ 133 

 134 

Vladimir Araújo da Silva   ____________________________________________ 135 


