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Coordenação de Pesquisa CFS 

A Coordenação de Pesquisa do Depto. de Ciências Fisiológicas (CFS) – 

CCB/UFSC convida toda a comunidade UFSC para participar do ‘SCIENCE 
CLUB’ do CFS. 

CRONOGRAMA 

Data Sala CCB508 – aos fundos do CFS/MOR (Carvoeira) –  11:00 às 12:00h 

06/04 Prof. Dr. José Marino-Neto (CFS) - Comportamentos ingestivos e pós-prandiais em dinossauros e seus 
controles monoaminérgicos centrais 

13/04 Prof. Dr. Alex Rafacho (LIDoC/CFS) – Apresentação dos projetos de pesquisa em andamento 

27/04 Profª. Drª. Laura D Leite (CFS) – Apresentação dos projetos de extensão em andamento 

04/05  Profª. Drª. Carla CT Charão (CFS) – Apresentação dos projetos de extensão em andamento 

11/05 Profª. Drª. Cilene L Oliveira (CFS) - Precisamos falar sobre transparência nas Ciências Biomédicas 

18/05 Sem atividade 

01/06 Prof. Dr. Eduardo L G Moreira (CFS) – Apresentação da linha de pesquisa  
08/06 Profª. Drª. Fernanda BL Christian (LENEC/CFS) – Apresentação dos projetos de pesquisa em andamento 
15/06 Prof. Dr. Adair RS Santos (LANDI/CFS) – Apresentação dos projetos de pesquisa em andamento 

*29/06  Prof. Dr. Gustavo J Santos (CFS) - Apresentação da linha de pesquisa  

*06/07 Prof. Dr. Guilherme Speretta (CFS) - Apresentação da linha de pesquisa  
*13/07 Prof. Dr. Odival Gasparoto (CFS) – Apresentação do projeto de extensão em andamento 

20/07 Prof. Dr. Vander Baptista (CFS) – Eletrofisiologia no NTS 
* A Coordenação da atividade será assumida pelo Subcoordenador - Prof. Vander Baptista 

O Science Club consiste da apresentação de seminários visando as Atividades de Pesquisa 
(predominantemente), Ensino e Extensão que estão sendo desenvolvidas dentro do CFS/CCB/UFSC 
(podendo se estender a outros Departamentos e/ou Centros/UFSC). Os seminários serão semanais 
ou quinzenais (de acordo com a disponibilidade de palestrantes) com duração de 60 min (40±5 min 
para a apresentação e 20±5 min para perguntas) e serão realizados às quartas-feiras, das 11:00h às 
12:00h, no CFS/CCB (sala CCB 508). Um cronograma trimestral ou semestral será disponibilizado no 
website do CFS e divulgado à toda comunidade CCB pelo CCB-list da Direção, bem como 
encaminhado aos serviços de divulgação da UFSC. Apresentações em inglês serão bem-vindas. 
Docentes (predominantemente), pesquisadores pós-doc e pós-graduandos comporão os 
convidados para a apresentação dos seminários. Todos os usuários UFSC (docentes, estudantes e 
servidores) poderão participar na qualidade de ouvintes. O objetivo maior desta ação é apresentar 
de maneira criteriosa ao CFS (e demais interessados) o que vem sendo realizado em Pesquisa, 
Ensino e Extensão no CFS; contextualizando técnicas utilizadas, linhas de pesquisas e resultados 
emergentes, oportunizando a discussão dos temas, integração e colaboração entre docentes e 
pesquisadores. Coordenador: Prof. Dr. Alex Rafacho (alex.rafacho@ufsc.br) 


