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Aos vinte e quatro dias do mês de abril do ano de 2008, às 08:30 horas, na sala 12 
de reuniões do CCS, sob a presidência do Prof. Renan Rademacher Diretor do 13 
Centro de Ciências da Saúde, aconteceu a 313ª Reunião do Conselho do Centro 14 
de Ciências da Saúde (CCS). O Prof. Renan iniciou a reunião dando posse a 15 
professora Kátia Padilha Barreto, Coordenadora do Programa de Pós-Graduação 16 
em Farmacologia. Foram apreciadas e aprovadas, pelos membros do Conselho, 17 
as Atas Extraordinária do dia 13/03/08 e Ata 312. Dando prosseguimento, foi 18 
colocado em apreciação o “Ad Referendum” da Direção: a) Solicitação de emissão 19 
de portaria de designação dos membros do colegiado do Programa de Pós-20 
Graduação em Enfermagem; b)Projeto Político Pedagógico do estágio em 21 
Análises Clínicas, encaminhado pelo Departamento de Análises Clínicas e 22 
Toxicológicas. Os “Ad Referendum foram aprovados por todos os presentes. 23 
Passou-se para a pauta assuntos gerais: O Curso de Farmácia encaminhou um 24 
pedido de antecipação de colação de grau do acadêmico Jankiel Regert, uma vez 25 
que o mesmo estava em condições de fazer a formatura e na região onde iria 26 
trabalhar não existe farmacêutico, o que justificava o seu pedido. O conselho 27 
aprovou o referido pedido. Dando prosseguimento, foi aprovado o memorando, 28 
013/2008-PPG-Farm., encaminhado pelo Programa de Pós-Graduação em 29 
Farmacologia que solicita portaria. O professor Renan comunicou que recebeu um 30 
documento do professor Fernando Souza, que trata da decisão do Conselho em 31 
retirar a Função Gratificada do Pós-Graduação em Medicina, coordenador e 32 
secretário para o Programa de Pós-Graduação em Enfermagem - Mestrado. A 33 
professora Leris Salete Haeffner, Coordenadora do Curso de Medicina solicitou a 34 
palavra e leu um documento do Departamento de Registro e Controle Acadêmico  35 
dizendo que o Programa/Curso de Pós-Graduação em Medicina, em nível de 36 
Mestrado está encerrado, não havendo processo seletivo. A professora Leris 37 
enfatizou que em momento algum se referiu ao Curso de Mestrado 38 
Interinstitucional em Medicina – MINTER, entre a USP-UFSM. Que é um curso 39 
novo e que não foi analisado pela CAPES. Portanto, a FG de Coordenador 40 
poderia ser repassado ao Curso de Pós-Graduação em Enfermagem. O professor 41 
Renan falou que se reuniu com o Reitor, Pró-Reitor de Pós-Graduação e Pesquisa 42 
e o próprio professor Fernando, para falar do referido assunto. Leu o parecer da 43 
Comissão de Legislação e Regimento, do Conselho Universitário, que condiciona 44 
a liberação do Programa de Pós-Graduação a aprovação de financiamento pela 45 



CAPES, o que não houve. O professor Fernando Souza falou que o Curso, em 46 
pauta, não foi aprovado “não por “culpa nossa”. Falou também que o Curso não foi 47 
submetido a apreciação da CAPES e que deve-se ter cuidado como se fala sobre 48 
o assunto. Disse que discordava do professor Renan, quando falou que o curso 49 
não foi aprovado, porém o que ocorre é que o curso não foi analisado, e que a 50 
tentativa de trazer novas idéias para a UFSM, através da USP, é de mudar 51 
comportamentos dos docentes da UFSM.O professor Renan voltou a falar que, em 52 
reunião com o Magnífico Reitor da UFSM, o curso não deverá iniciar tendo em 53 
vista que os alunos poderão entrar na justiça. A professora Themis Maria Kessler, 54 
Coordenadora do Curso de Fonoaudiologia, falou que o Reitor está cumprindo o 55 
que o Conselho aprovou. A professora Leris solicitou que o Conselho se manifeste 56 
sobre o que ela falou na última Reunião, pois no ofício do professor Fernando 57 
Souza diz o que segue:” Na ata da reunião 312, nas linhas 44, 45, 46 e 47 é, no 58 
mínimo inverídica”. A professora Leris voltou a falar que o mestrado em Medicina 59 
não existe mais e o que existe, atualmente, é um projeto do MINTER. O professor 60 
Fernando falou também, que aproveitou a reunião para fazer uma prestação de 61 
contas e não discutir a Função Gratificada. Salientou que gostaria que o Curso em 62 
pauta não fosse chamado de não existente Após muita discussão entre os 63 
conselheiros e o professor Fernando, o mesmo se retirou da reunião para que o 64 
Conselho tomasse a decisão que julgasse cabível. Ficou aprovado pelos 65 
conselheiros presentes, abstendo-se o professor Nilton Gomes Bertoldo, Sub-66 
Chefe do Departamento de Ginecologia, a retirada da Função Gratificada do 67 
Professor Fernando Souza, responsável pelo Programa de Pós-Graduação em 68 
Medicina e a transferência, desta Função , para a Coordenadora do Curso 69 
Programa de Pós-Graduação em Enfermagem – Mestrado, que já é reconhecido 70 
pela CAPES e que se encontra em andamento, ratificando a Decisão da Reunião 71 
312  do Conselho do CCS. Passou-se para a pauta que trata da discordância do 72 
Curso e Departamento de Fonoaudiologia  em ir para a Antiga Reitoria, quando da 73 
venda do antigo HUSM, situado na Rua Floriano Peixoto. A professora Themis, 74 
encontra-se indignada e contrariada, falou que, durante a instrução do processo, 75 
para o Curso de Fonoaudiologia não foi solicitado  manifestações formais e o que 76 
houve foi um contato telefônico, do qua,l o relator entendeu ser um aceite. A 77 
professora Themis cita , que foi apensado ao processo Atas do CCSH e 78 
documento com posições formais de todos os serviços que atuam no prédio. 79 
Conclui que, a Fonoaudiologia não concorda de sair do antigo HUSM, para ir para 80 
a Antiga Reitoria e que gostaria de anexar, no Regimento, uma posição formal do 81 
Conselho do CCS e do Departamento de Fonoaudiologia. O professor Paulo 82 
Afonso Burmann, Coordenador do Curso  de Ciências Odontológicas, fez um 83 
breve relato sobre os trâmites do processo e falou que o CCSH fez uma forte 84 
pressão para o desarquivamento do mesmo. Passando para o tema da reunião 85 
(REUNI), o professor Paulo Afonso Burmann solicitou a palavra e disse que em 86 
momento algum, no Conselho Universitário, foi mencionado a Cidade de Silveira 87 
Martins no REUNI. Após a professora Marli Matiko A. de Campos, Chefe do 88 
Departamento de Análises Clínicas e Toxicológicas, falou sobre um projeto Pró-89 
Saúde, que fez juntamente com o Curso de Medicina e Enfermagem e que foi 90 
contemplada com dois milhões de reais. Informou também que não convidou 91 
outros setores devido o curto espaço de tempo para fazer o projeto e o período de 92 



férias na UFSM. Os cursos de Odontologia e Fonoaudiologia mostraram-se 93 
interessados em participar do projeto. A professora Clarice Rolim, Coordenadora 94 
do Programa de Pós-Graduação em Ciências Farmacêuticas solicitou a sua saída 95 
da Comissão de Ensino, Pesquisa e Extensão do CEPE. A professora Leris 96 
sugeriu uma reunião Extraordinária para falar sobre o REUNI. O professor Renan 97 
finalizou a reunião pedindo compreensão com possíveis transtornos, pois foi 98 
substituída a servidora que estava no Gabinete de Projetos do CCS pelo Servidor 99 
Marionaldo da Costa Ferreira. .Nada mais havendo para constar, eu, Roberto 100 
Lovatto Penna, lavrei a presente Ata, que assino abaixo (anexa lista de 101 
presentes). 102 
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