
Ata Reunião COMEX 

Aos quinze dias do mês de junho, na sala de Reunião do CCS, a COMEX CCS realizou sua 

reunião ordinária mensal. Estiveram presentes, os seguintes professores: Tatiana Dimov, Kátia 

Braun, Juliana Wendt, Denise da Veiga, Rosângela da Silva, Guilherme Bochi, Estela Jurach, 

Charlene de Menezes, Vanessa Ribeiro, Elenir Fedosse, André de Bairros e Carmen Beck. 

Pautas: 1 - Foram realizadas as tramitações dos projetos. Foi discutida a questão do 

orçamento, que deve ser bem descrito e qual a fonte de financiamento. Os recursos podem vir 

para de duas fontes: ou via FATEC ou agência financiadora, por exemplo: FIEX., pois a UFSM 

não pode gerar renda independente de outras fontes. Reafirmado que após a nova revisão, se 

os itens discutidos na reunião anterior forem atendidos, pode-se tramitar pelo membro da 

comissão responsável pela avaliação. Se os autores do projeto são também os avaliadores, 

será combinado, por e-mail, quem poderá avalia-lo. As alterações sugeridas pela comissão no 

despacho d projeto serão descritas no sentido de orientar a melhor redação dos autores do 

projeto.  Os projetos dos departamentos que não tenham professores representantes não 

serão avaliados, reiterando combinação anterior. Pauta 2 - As sugestões para a PRE em relação 

às alterações dos editais FIEX foram discutidas na sequência, registradas pela professora 

Tatiana, que irá repassar as sugestões na reunião da PRE. Pauta 3 - As comissões internas da 

COMEX CCS foram compostas: 1- Secretaria (responsável pelas atas das reuniões): professoras 

Charlene e Vanessa; 2- Eventos e Divulgação: professores: Rosângela e Guilherme; 3- 

Legislação e Normativas: professores: Elenir e André e 4 - Recursos Financeiros: professores: 

Stela e Kátia. Pauta 4 – Votada a data da próxima reunião que será realizada no dia 13 de julho 

de 2018, antecipada devido às férias dos professores. A avaliação do projeto nº 49511 será 

discutido como primeira pauta na próxima reunião, pois trata-se de prestação de serviço. Foi 

sugerido que todos os membros da comissão leiam o projeto e que a comissão de legislação 

prepare material referente a esse tema. Pauta 5 – programar capacitação do GAPCCS junto à 

PRE. 

Santa Maria, 15 de junho de 2018. 

Professora Denise Antonelli da Veiga – Departamento de Clínica Médica (DCM). 

 

 


