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Aos vinte e oito dias do mês de junho 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 305a Reunião do Conselho do Centro 16 
de Ciências da Saúde. O Prof. Renan iniciou a reunião dando posse aos novos 17 
conselheiros: professora Sandra Trevisan Beck, Subchefe do Departamento de 18 
Análises Clínicas e Toxicológicas, acadêmico Rafael Cruz de Oliveira, 19 
representante dos acadêmicos do Curso de Medicina, acadêmica Marina Souto 20 
Dalmoro, representante dos acadêmicos do Curso de Fonoaudiologia, e Wallace 21 
dos Santos Ximenes, representante dos Servidores do CCS; concluiu informando 22 
que o professor José Edson Paz da Silva foi eleito o novo Coordenador do Curso 23 
de Farmácia e a Professora Marli Matiko Anraku de Campos a nova Chefe do 24 
Departamento de Análises Clínicas e Toxicológicas. Após, colocou em apreciação 25 
a ata 304, que foi aprovada por unanimidade dos presentes. Foram aprovados os 26 
“Ad Referendum” da Direção do CCS: a) Processo nº 8328/07-00, que trata do 27 
termo de Cooperação Técnica a ser firmado entre a UFSM e o Estado do Rio 28 
Grande do Sul / Secretaria da Saúde; b) Solicitação de emissão de portaria 29 
designando os membros do colegiado do Programa de Pós-Graduação em 30 
Distúrbios da Comunicação Humana. Seguindo a pauta, passou-se para assuntos 31 
gerais: foi entregue para os conselheiros uma proposta para distribuição de vagas 32 
docentes, no âmbito da UFSM, que deverá ser levada à discussão nas 33 
Subunidades do CCS, as quais deverão ser discutidas na próxima reunião. Foram 34 
aprovadas por unanimidade as ementas das novas disciplinas MIP 804, FSL 821, 35 
FSL 822 do Programa de Pós-Graduação em Farmacologia. Logo após, o 36 
professor Renan teceu comentários sobre o memorando-circular 009/07 – CCS, 37 
que restringe a entrega de chaves de salas de aula a acadêmicos, determinando 38 
que a entrega das referidas chaves somente será feita para técnico-39 
administrativos ou docentes do Departamento solicitante. Também foi dada 40 
ciência aos Conselheiros que somente farão jus a atestado de participação no 41 
Conselho do CCS os acadêmicos que comprovarem 75% de freqüência nas 42 
reuniões. Atendendo solicitação da Coordenação do Curso de Enfermagem foi 43 
aprovada, pelos presentes, a data de 16/08/07 para Cerimônia de Formatura de 44 



Gabinete dos alunos do referido curso, tendo em vista as provas do ENADE. 45 
Foram também aprovadas, por unanimidade dos presentes, as normas de 46 
ingresso e reingresso do Curso de Odontologia. Prosseguindo a pauta da reunião, 47 
o Diretor do CCS deu ciência, aos presentes, da correspondência enviada pelos 48 
Diretores dos Centros ao Magnífico Reitor solicitando que sejam seguidas, nos 49 
Conselhos Superiores da instituição, as normas do regimento interno dos 50 
Conselhos. O outro documento enviado ao Magnífico Reitor é o que solicita, junto 51 
ao setor de patrimônio, a retirada dos equipamentos destinados a baixa 52 
patrimonial, sugerindo que os mesmos sejam colocados no garajão anexo à 53 
Antiga Reitoria, caso não exista espaço junto ao almoxarifado. Finalizando o Prof. 54 
Renan concedeu a palavra ao Prof. Antonio Roberto Bisogno, Chefe do 55 
Departamento de Odontologia Restauradora e representante do CCS no CEPE, 56 
para falar sobre o sistema de cotas que será discutido na próxima reunião. Foi 57 
enfatizado que muitos Centros de Ensino da UFSM não se manifestaram e que o 58 
CCS em reunião passada decidiu não apoiar o sistema, decisão esta que, após 59 
ampla discussão, foi ratificada pelo Conselho. O professor Antônio Roberto 60 
Bisogno agradeceu a gestão passada da UFSM, o professor Alberto Binato, ex-61 
Diretor do CCS, bem como a atual Direção do CCS, na formação do Laboratório 62 
Multidisciplinar do Curso de Odontologia. Concluiu dizendo que gostaria muito da 63 
união do Curso de Odontologia e dos Departamentos de Odontologia 64 
Restauradora e de Estomatologia, de forma a ficar somente um único Setor, com 65 
almoxarifado único, secretaria única e que, com isto, melhoraria o espaço físico 66 
disponível. Nada mais havendo para constar, eu, Roberto Lovatto Penna, lavrei a 67 
presente Ata, que assino abaixo (anexa lista de presentes). 68 
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