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Aos vinte e dois dias do mês de fevereiro do ano de 2007, às 08:30 horas, na sala 
de reuniões do CCS, sob a presidência do Prof. Marcos Cauduro Troian, Vice-
Diretor do Centro de Ciências da Saúde, aconteceu a 301a Reunião do Conselho 
do Centro de Ciências da Saúde. O Prof. Marcos iniciou a reunião colocando em 
apreciação a Ata 300, deste Conselho, que foi aprovada por unanimidade dos 
presentes. Foi também colocado em apreciação o parecer 02/2007 da Comissão 
de Ensino, Legislação e Normas (CELN), que tratava do Concurso Público para 
professor auxiliar na Área de Saúde Pública, encaminhado pelo Departamento de 
Saúde da Comunidade, e o Parecer 026/2006, da CELN, que trata dos Resultados 
dos Concursos de Monitorias ocorridos no CCS nos anos de 2002, 2003, 2004, 
2005, 2006. Os referidos pareceres foram aprovados pela unanimidade dos 
presentes. Dando prosseguimento à Reunião foram aprovados pelos conselheiros 
os seguintes “Ad Referendum” da Direção do CCS: a) Parecer 01/2007, que 
tratava do Concurso Público para Professor Assistente CESNORS / Frederico 
Westphalen e Palmeira das Missões, na área de Microbiologia e Parasitologia – 
processo nº 23081.003962/2006-67; b) Convênio a ser firmado entre a UFSM e a 
Secretaria do Estado do Rio Grande do Sul / Secretaria da Justiça e Segurança 
(Instituto Médico Legal), encaminhado pelo Departamento de Clínica Médica – 
processo nº 23081.018967/2006-94; c) Convênio de Estágio entre a UFSM e o 
Hospital Santo Antônio de Guaramirim/SC, encaminhado pelo Departamento de 
Enfermagem – processo nº 23081.000153/2007-84; d) Convênio entre a UFSM 
com a Universidade Los Llanos, Colômbia, encaminhado pelo Departamento de 
Fisiologia e Farmacologia – processo nº 23081.017889/2006-19; e) Revalidação 
de Diploma no nome de Jane Lewandwsk – processo nº 23081.006863/2005-56;  
f) Processo nº 23081.017476/2006-26, que trata da solicitação de Avaliação de 
Desempenho Acadêmico visando progressão funcional para professor Adjunto, 
encaminhado pelo Professor Clauton Monte Machado – processo nº 
23081.017476/2006-26. g) Convênio de estágio entre a UFSM e o município de 
São Leopoldo/RS, encaminhado pelo Departamento de Enfermagem – processo 
nº 23081.000151/2007-95; h) Convênio de Estágio entre a UFSM e a Fundação 
Hospitalar Centenário, da Cidade de São Leopoldo/RS – processo nº 



23081.000152/2007-30, encaminhado pelo Departamento de Enfermagem. 
Prosseguindo a reunião foi entregue aos presentes um projeto de Resolução – 
Ações Afirmativas de Acesso à UFSM encaminhado pela PROGRAD, para 
discussão nos Centros Didáticos. Tendo em vista a seriedade do assunto ficou 
estabelecido que cada subunidade do CCS irá fazer uma discussão sobre o 
assunto e que trarão subsídios para a Reunião Extraordinária marcada para o dia 
22/03/07, para tratar do referido assunto em vista do prazo para encaminhamento 
marcado para dia 30/03/07. O professor José Edson Paz da Silva, Chefe do 
Departamento de Análises Clínicas e Toxicológicas, solicitou esclarecimentos 
sobre como o processo de avaliação do desempenho acadêmico para Classe de 
Professor Adjunto I não passou pela CELN do CCS, ficando acertado que na 
próxima reunião o professor Renan Rademacher fornecerá maiores informações. 
O professor Marcos Troian leu também o pedido de oficialização da XXIX Edição 
da Semana Odontológica de Santa Maria, que ocorrerá no período de 24 a 26 de 
maio/07, no SEST/SENAT. Foi solicitado aos presentes a indicação de um nome 
para substituir a professora Violeta Brandão Saldanha, no Conselho Municipal de 
Saúde (CMS), tendo em vista que a professora encontra-se em processo de 
aposentadoria. O professor Marcos Troian sugeriu que a professora Sonia Cristina 
Almeida da Luz (suplente) ocupe o lugar da professora Violeta, mas antes irá 
verificar a disponibilidade da mesma. Todos os presentes concordaram com a 
sugestão. Finalmente o professor Marcos leu um comunicado de autorização, de 
ordem do professor Reitor da UFSM, autorizando o Grupo Santander Banespa a 
desenvolver ações de divulgação do Banco Universitário, no período de 16/04/07 
a 04/05/07. Nada mais havendo para constar, eu, Roberto Lovatto Penna, lavrei a 
presente Ata, que assino abaixo (anexa lista de presentes). 
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