
CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

ATA DA COMISSÃO DE ENSINO E PESQUISA N°02/2016 
 

Data: 11/04/2016. 

Local: Sala de aula do DACT, sala 1210. 

Presentes: Rosmari Hörner, Patrícia do Nascimento, Antônio Marcos Vargas da Silva, Margrid Beuter, Ana Luiza Ferrer, 
Valdecir Zavarese da Costa, Liliana Gressler May, Luis Ulisses Signori, Marcos Martins Neto, Raíssa Massaia 

Londero Chemello, Fábio Vasconcellos Comim e Scheila Schaffazick. 

Pauta:  1)Dúvidas nas avaliações dos projetos FIPE editais FIPE 09, 10 e 11/2016 – PRPGP/UFSM; 2) elaboração da lista 

dos projetos deferidos para divulgação dos resultados iniciais no dia seguinte (i.e., 12 de abril de 2016); 3) 

solicitação por e-mail da Profa. Maria Denise Schimith da realocação de seu projeto do CCNE para o 
CCS;4)definição dos nomes dos professores que fazem parte da CEP conforme Portaria No 158 de 10 de 

novembro de 2015 e que queiram continuar na referida comissão. 

Discussão e decisões: Assunto 1: Referente aos projetos que não estivessem de acordo com os referidos editais FIPE 09, 10 e 11/2016 – 

PRPGP/UFSM: foram relatados vários problemas, como desconformidade das solicitações do custeio entre a 
minuta do projeto e o valor solicitado, desconformidade entre a área de avaliação da ficha com a solicitada, 

solicitação de diárias, entre outros. 

Assunto 2: os membros da referida comissão que não haviam finalizado suas avaliações finalizariam no turno da 

tarde, do dia da reunião (11/04), para que fosse elaborada a lista relatando os projetos aprovados e os indeferidos, 
cuja divulgação deveria ocorrer no dia seguinte (12/04/2016). 

Assunto 3:a solicitação por e-mail da Profa. Maria Denise Schimith da realocação de seu projeto do CCNE para o 

CCS foi indeferida, uma vez que a comissão não possui esta atribuição, e a elaboração da resposta por escrito, 

com assinatura de todos os membros ficou para a próxima reunião agendada para dia 15/04/2016, devido ao 
adiantado da hora. 

Assunto 4:referente aos docentes que gostariam de continuar na CEP ficou para a pauta da próxima reunião, pelo 

adiantado da hora. 

 

 Rosmari Hörner 

  Presidente da CEP do CCS. 

  

                                       

 

 


