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Data: 25.09.08 10 
Local: Sala de Reuniões do CCS 11 
Participantes: Membros do Conselho do Centro, conforme lista de presença em anexo. 12 

Aos vinte e cinco dias do mês de setembro do ano de dois mil e oito iniciou-se a 13 
reunião 318 (trezentos e dezoito). Iniciando os trabalhos o Professor Renan Rademacher, 14 
Diretor do Centro de Ciências da Saúde colocou em apreciação o ITEM 1 - Ata de número 15 
317, a qual foi aprovada pelos presentes. ITEM 2- Foi aprovado o parecer 015/2008, que 16 
trata do processo 013488/2008-43, que solicita avaliação de desempenho acadêmico para 17 
acesso à classe de professor Associado do professor Marcos Martins Neto. ITEM 3- Foi 18 
aberto uma espaço para Pró-Reitoria de Recursos Humanos, que apresentaram o programa 19 
de Gestão de Pessoas e Saúde através dos psicólogos Caio C. Gomes, Quênia R. Gonçalves 20 
e a Assistente Social Carmen Regina E. Borges. ITEM 4 Assuntos Gerais: Foi aprovado 21 
por unanimidade dos presentes o processo 10274/2008-15, que trata do convênio a ser 22 
firmado entre a UFSM e a VIECILI E ROMERO LTDA para realização de estágio 23 
curricular do Curso de Fisioterapia. O professor Renan lembrou, aos presentes, que as 24 
sugestões para normas de avaliação de professor Associado já deveriam ter sido entregue 25 
na Direção.. Também informou que existe uma proposta de minuta sobre projeto de 26 
prestação de serviços pelas Fundações, solicitou que os Departamentos procurem analisar e 27 
fornecer sugestões. Prosseguindo a reunião, o professor Renan falou que entregou os CDs 28 
com a carga horária, fornecidos pelos Departamentos, e comentou que cada Centro de 29 
Ensino tem as suas peculiaridades e que não existe fórmula que contemple todos os Centros 30 
ao mesmo tempo. O professor João Régis Miolo, Chefe do Departamento de Fisiologia e 31 
Farmacologia, solicitou a palavra e falou que algumas Coordenações de Cursos não estão 32 
enviando memorando informando os dias das semanas acadêmicas. Informa que o 33 
departamento necessita dessas informações para organizar a distribuição de aulas, conforme 34 
decisão do CEPE. Solicita que as coordenações enviem documento dez dias antes do início 35 
de cada semestre letivo.O presidente deu por encerrada a reunião e para constar, eu, 36 
Roberto Lovatto Penna, Secretário do CCS, lavro esta Ata juntamente com os presentes. 37 
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