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Aos vinte e seis dias do mês de abril do ano de 2007, às 08:30 horas, na sala de 14 
reuniões do CCS, sob a presidência do Prof. Renan Rademacher, Diretor do 15 
Centro de Ciências da Saúde, aconteceu a 303a Reunião do Conselho do Centro 16 
de Ciências da Saúde. O Prof. Renan iniciou a reunião colocando em apreciação 17 
as atas 301, 302 e Ata da Reunião extraordinária do dia 22.03.07. Todas foram 18 
aprovadas por unanimidade dos presentes. Foi aprovado o “Ad Referendum” da 19 
Direção do CCS, que trata de uma proposta para verificar a possibilidade de uma 20 
cooperação mútua em ações técnico-científicas e culturais, entre a Associação 21 
Brasileira de Odontologia – Regional Centro e a UFSM. Foi aberto um espaço 22 
para Pró-Reitoria de Recursos Humanos expor os planos da atual gestão. 23 
Também foi aberto um espaço para professora Violeta Brandão Saldanha para 24 
que a mesma falasse sobre o tema “Drogas pra Quê?”. Passando para o tema 25 
assuntos gerais, o professor Renan falou aos presentes que existe uma minuta de 26 
projeto sobre o uso da frota da UFSM  e que a mesma limita os ônibus somente 27 
para a Região Sul, não passando do estado do Paraná. O professor Renan 28 
colocou que o CCS deveria indicar, dentre os seus representes no CEPE, um para 29 
a Comissão de Ensino, Pesquisa e Extensão, do referido Conselho. O professor 30 
Bernardo Baldisserotto, Coordenador do Programa de Pós-Graduação em 31 
Farmacologia, aceitou a indicação. O professor Renan disse que, a partir desta 32 
data, as Sub-unidades do CCS passarão a receber os relatórios financeiros 33 
mensalmente. O professor João Regis Miolo , Chefe do Departamento de 34 
Fisiologia e Farmacologia falou que quando começaram as propostas de abrir 35 
vagas para concursos na CESNORS e UNIPAMPA, foi informado que o 36 
Departamento não teria problemas com os demais órgãos da UFSM. Informa, que 37 
isto não é verdade, pois precisou dos serviços do Centro de Processamento de 38 
Dados e recebeu várias promessas de atendimento e até a presente data não foi 39 
atendido, pois estão atendendo a UNIPAMPA. O professor Antônio Roberto 40 
Bisogno, Chefe do Departamento de Odontologia Restauradora, solicitou a palavra 41 
e falou que o orçamento destinado ao Departamento não atende a demanda de 42 
material de consumo. Muitas vezes os materiais das atividades didáticas são 43 
conseguidas com verba de projetos. Concluiu dizendo que está ficando muito 44 



difícil manter o referido Departamento. Finalizando, o professor Renan solicitou 45 
aos Chefes das Sub-Unidades que o auxiliem a conservar as salas de aulas, nas 46 
quais estão sendo trocadas cadeiras de madeira por cadeiras estofadas. Nada 47 
mais havendo para constar, eu, Roberto Lovatto Penna, lavrei a presente Ata, que 48 
assino abaixo (anexa lista de presentes). 49 
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