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Aos trinta dias do mês de outubro do ano de dois mil e oito iniciou-se a reunião 319 13 
(trezentos e dezenove). Iniciando os trabalhos o Professor Renan Rademacher, Diretor do 14 
Centro de Ciências da Saúde deu posse a nova conselheira, Neli Chaves Domingues, 15 
representantes dos servidores do CCS e após colocou em apreciação o ITEM 1 - Ata de 16 
número 318, a qual foi aprovada pelos presentes. ITEM 2- Foram aprovados os pareceres: 17 
017/2008, que trata do processo 014092/2008-13, que solicita avaliação de desempenho 18 
acadêmico para acesso à classe de professor Associado do professor Henrique Hollweg e 19 
parecer 018/2008 que trata do processo 016284/2008-64, que solicita avaliação de 20 
desempenho acadêmico para acesso à classe de professor Associado da professora 21 
Margareth Linde Athayde. Foram, também aprovados os pareceres da Comissão de Ensino, 22 
Legislação e Normas (CELN), parecer 16/2008, que trata do processo nº 003498/2008-71, 23 
Concurso Público para Professor Adjunto, na área de Psiquiatria. Parecer nº018/2008, da 24 
CELN, que trata do processo nº 003860/2008-11, Concurso Público para Professor Adjunto 25 
na área de Parasitologia Humana.  ITEM 3- Ad-Referendum: Foi aprovado, pelos 26 
presentes, a Oficialização da XVII Semana Acadêmica do Curso de Fonoaudiologia, do 27 
período de 22 a 24 de outubro/2008. ITEM 4 Assuntos Gerais: Foi aprovado o processo 28 
23081.016661/2008-85, que trata do convênio a ser firmado entre a UFSM e a Secretaria de 29 
Ciência e Tecnologia do Estado do Rio Grande do Sul. Foi aprovado, pelos presentes, a 30 
indicação da professora Leris Salete Haeffmer, Coordenadora do Curso de Medicina 31 
(titular) e Kátia Padilha Barreto (suplente), Coordenadora do Programa em Farmacologia, 32 
no Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão. Indicação esta, devido ao pedido de saída do 33 
professor Jadir Camargo Lemos, Coordenador do Curso de Fisioterapia; - O professor 34 
Renan lembrou, aos conselheiros, que enviou aos Departamentos do CCS o memorando 35 
145/08, da PRPGP, que trata de auxílio ao recém doutor (enxoval); - Falou que a Comissão 36 
que analisa os processos, no CEPE, solicitou ao CCS, cópias de todas as portarias das 37 
Chefias, pois em alguns processos de aumento de vagas REUNI, foram assinados por 38 
docentes que não eram chefes; - Dando prosseguimento, o professor Renan solicitou que os 39 
departamentos deverão encaminhar à Direção do CCS, uma previsão de gastos , quanto a 40 
necessidade de diárias e passagens a serem solicitadas, até o final do ano. O prazo dado 41 
pelo professor Renan, quanto a previsão é de uma semana; - Comentou que a partir de 2009 42 
irá mudar o sistema de solicitação de diárias e passagens, as inscrições em eventos também, 43 
pois não serão permitidas viagens de última hora. Solicitações com uma semana de 44 
antecedência deverão ser feitas com a referida justificativa. Tão logo o CCS receba maiores 45 



informações das mudanças, o mesmo estará repassando às Subunidades; - Foi informado, 46 
aos Conselheiros, que deverá haver um corte de 50% no valor de diárias e passagens; - Foi 47 
dado ciência, que muitos dos equipamentos comprados pelo CCS não serão entregues pelas 48 
firmas vencedoras do pregão, pois as mesmas alegam suba do dólar. O professor Renan 49 
lembrou que o DEMAPA está providenciando a exclusão dessas firmas nos próximos 50 
pregões e citou como exemplo as firmas que ganharam a concorrência nos itens 51 
microscópios, reagentes, material odontológico, que são materiais importados; - Outro tema 52 
abordado foi um documento encaminhado pela PROGRAD, que mostra a carga horária 53 
docentes, no qual aparece docentes com a referida carga inferior a oito horas semanais e 54 
outros com carga de 24 horas diárias. O professor Paulo Afonso Burmann, Coordenador do 55 
Programa de Pós-Graduação em Ciências Odontológicas, falou que não está havendo 56 
sintonização do que o Departamento envia para os setores competentes e o relatório que o 57 
DERCA apresenta. O professor Renan lembra que o relatório informado pelos 58 
Departamentos foi para distribuição de vagas docentes e não era nada nominal. A 59 
professora Ana Toniolo da Silva, Chefe do Departamento de Fonoaudiologia diz que o erro 60 
é do sistema, que duplica informações. Lembra que isto ocorre, mas não é de má fé e que 61 
fez recentemente testes, no Departamento, e que se confirmou a sua suspeita. O professor 62 
Renan falou que, baseado nestes fatos, é difícil justificar necessidade de vagas para um 63 
Departamento que possui docente com carga horária zero. O professor José Salla, Chefe do 64 
Departamento de Cirurgia falou que no Curso de Medicina é muito diferente, pois possui 65 
Internato e Residência Médica e que quando o semestre letivo termina os estágios 66 
continuam. Estas cargas horárias não são computadas pelo Sistema, na UFSM. Lembra que 67 
a Medicina é uma particularidade e o Sistema não mostra a realidade. A professora Leris 68 
falou que é desestimulante ser correto, pois a carga horária que faz e a carga que está no 69 
sistema não são as mesmas. O professor Renan tornou a lembrar os presentes que quem 70 
fornece as informações de cada docente é o Departamento e que é responsabilidade da 71 
chefia, estas informações. O professor Paulo Afonso Burmann falou que o documento 72 
enviado pela PROGRAD tem um tom de ameaça e que há um descompasso sobre o que se 73 
faz e o que se registra. O professor Renan concluiu dizendo que trouxe o problema para 74 
reunião para discussão e que concorda que foi mal encaminhado. Acha que os 75 
Departamentos tem que rever como informar os dados. A professora Marli Matiko A. de 76 
Campos, Chefe do Departamento de Análises Clínicas e Toxicológicas, solicitou a palavra 77 
e comunicou que convocou o CCS para participar da elaboração do projeto PET/SAÚDE. a 78 
professora Leris comentou que a UNIFRA ganhou o PET/SAÚDE e quer que o Curso de 79 
Medicina participe com eles. Completou dizendo que são eles quem devem se inserir com a 80 
UFSM.O presidente deu por encerrada a reunião e para constar, eu, Roberto Lovatto Penna, 81 
Secretário do CCS, lavro esta Ata juntamente com os presentes. Lista de presença anexa. 82 
Roberto Lovatto Penna 83 
Secretário do CCS 84 


