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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE (CCS)
ATA DA 388a REUNIÃO DO CONSELHO
Data: 30.09.15
Local: Sala de Reuniões do CCS
Aos trinta dias do mês de setembro do ano de dois mil e quinze, às 14h, teve início a 388a
(tricentésima octogésima oitava) reunião ordinária do Conselho do Centro de Ciências da
Saúde. Presidida pelo Professor José Edson Paz da Silva, com a seguinte proposta inicial de
pauta: Apreciação da ata da sessão 387; Processo 23081.011374/2015-98 - Encaminha para
Análise o Projeto Político-Pedagógico do Curso de Fisioterapia; Planilhas de avaliação para
ingresso no Magistério Superior da Universidade Federal de Santa Maria; Assuntos Gerais.
Primeiramente o Presidente do Conselho, Professor José Edson Paz da Silva, deu posse aos
novos membros do Conselho. A seguir, o acadêmico Cid Gonzaga Gomes, representante do
Curso de Fisioterapia e Reabilitação, sugeriu a divulgação de uma resolução que possibilite
o abono de faltas dos acadêmicos para que possam participar das reuniões do Conselho do
Centro e demais Conselhos. Em seguida, foi posta em apreciação a ata 387 da reunião de 26
de agosto de 2015, que foi aprovada sem reparos. O próximo item da pauta tratou sobre o
Processo 23081.011374/2015-98, que encaminha para análise o Projeto Político-Pedagógico
do Curso de Fisioterapia, que foi aprovado do Conselho. A professora Hedioneia Pivetta,
Coordenadora do Curso de Fisioterapia, explicou sobre o trabalho realizado no novo Projeto
Político Pedagógico do Curso (PPC). O professor José Edson da Silva então falou sobre a
necessidade da atualização dos PPCs dos Cursos para atender as novas exigências do MEC e
da Universidade e sugeriu convidar a PROGRAD para falar sobre o assunto. O acadêmico
Cid Gomes ressaltou a importância da participação dos discentes na discussão do novo PPC
do Curso de Fisioterapia. A professora Stela Maris Padoin, Coordenadora do Programa de
Pós-graduação em Enfermagem, sugeriu a realização de fóruns para a discussão sobre as
novas resoluções que tratam sobre o assunto. A seguir, a professora Maria Denise Schmith,
Coordenadora do Curso de Enfermagem, mencionou a necessidade da adaptação dos PPCs
dos Cursos para atender o Plano Nacional de Educação, citando que a extensão ganhará mais
espaço dentro dos projetos pedagógicos. A professora Marinel Dall'Agnol, Chefe do
Departamento Saúde da Comunidade, representante da Comissão de Extensão do Centro,
informou que a Comissão está planejando a realização de um evento esse ano para tratar
sobre projetos de extensão, visando a discussão do assunto e capacitação dos docentes e
extensionistas. A seguir, foram postas em discussão as planilhas de avaliação para concurso
docente. Primeiramente, foi colocada em apreciação a planilha da prova didática. Após o
debate sobre os itens da planilha e pesos e notas correspondentes, foi aprovado um novo
modelo. A seguir foram apresentadas as planilhas de prova de defesa intelectual e da prova
escrita, que foram aprovadas com o mesmo modelo utlizado anteriormente. Em assuntos
gerais, o Professor José Edson Paz da Silva informou que havia a necessidade de indicar um
membro representante do CCS no Conselho Universitário em substituição à professora
Silviamar Camponogara. A professora Daniela Bitencourt Leal se candidatou para ocupar a
vaga de representante do CCS no Conselho Universitário, o que foi aceito pelos
Conselheiros. A seguir, o professor José Edson da Silva fez alguns informes ao Conselho:
citou que a obra no novo prédio da Fonoaudiologia foi retomada, que foi trocado o
transformador de energia do prédio 26 por um mais moderno, que as divisórias e internet do
prédio 26C estão sendo providenciadas e que houve um problema com a empresa vencedora
da licitação para a construção do novo prédio de salas de aula do curso de Medicina, o que
pode prorrogar o prazo de início da obra. Ainda em assuntos gerais, a professora Marinel
Dall'Agnol informou que a UFSM perdeu assento no Conselho Municipal da Saúde, e
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sugeriu o empenho do Centro em tentar retomar essa vaga, tendo em vista sua importância.
Além disso, sugeriu a destinação de um espaço para informes, dentro do Conselho do CCS,
para os representantes. A seguir, a professora Stela Maris de Mello Padoin informou que, em
novembro ou dezembro, a PRPGP irá abrir um edital para distribuição das bolsas de
mestrado e doutorado entre os programa de pós-graduação, visando uma destinação mais
transparente e adequada. Além disso, a professora Stela Maris de Padoin, informou que
participa da comissão que está discutindo a Estatuinte, que o processo está andando e que
futuramente o Centro deverá indicar delegados. A seguir, a professora Andréa do Amparo
Angeli, Coordenadora do curso de Terapia Ocupacional, falou de sua preocupação sobre a
nova resolução que determina que somente podem ser feitas formaturas solenes se houver
adesão de mais de 50% dos discentes da turma. O professor José Edson da Silva se
prontificou a conversar com a Reitoria sobre o assunto. A seguir, o Presidente do Conselho
encerrou a reunião. Eu, Murilo da Silva Dornelles, Secretário Administrativo do Centro de
Ciências da Saúde, lavrei a presente ata, que segue devidamente assinada e acompanhada da
lista de presença.

