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Aos vinte e seis dias do mês de julho 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 306a Reunião do Conselho do Centro 16 
de Ciências da Saúde. O Prof. Renan iniciou a reunião empossando, como 17 
conselheira, a acadêmica Letícia Pieniz Zimmermann, representante dos alunos 18 
do Curso de Enfermagem. Logo após, colocou em apreciação a ata 305, que foi 19 
aprovada por unanimidade dos presentes. Também foram aprovados os atos “Ad 20 
Referendum” da Direção do CCS: a) Processo nº 8583/07-44, o qual solicita 21 
antecipação da data de colação de grau da 49ª turma de formandos do Curso de 22 
Fisioterapia; b) Pedido de antecipação da Formatura da Enfermagem para o dia 23 
18/01/2008, c) Processo nº 8316/2007-77, que trata da homologação da decisão 24 
do Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Distúrbios da Comunicação 25 
Humana, referente a extinção do Curso de Especialização em Fonoaudiologia 26 
. Depois, o Diretor do CCS cedeu a palavra ao Coordenador do Curso de 27 
Farmácia, Prof. José Edson Paz da Silva , que relatou o caso de um aluno, deste 28 
curso, que teve sua matrícula feita pela Internet cancelada e continuou assistindo 29 
às aulas mesmo assim. O fato foi descoberto dois meses depois quando o 30 
acadêmico teve problemas para realizar uma prova. O professor José Edson 31 
alertou aos demais presentes a respeito da importância de se verificar se os 32 
alunos que assistem às aulas estão realmente matriculados e integram as listas de 33 
chamada oficiais, o que levou o Prof. João Régis Miolo a comentar sobre a 34 
demora na entrega das listas das turmas ao longo dos semestres. O Prof. Renan 35 
afirmou que o problema ocorrido com a matrícula do acadêmico citado pelo Prof. 36 
José Edson não é caso isolado, tendo acontecido também com outros alunos. 37 
Após, abriu espaço para uma representante do Projeto Volver, a qual explicou o 38 
objetivo deste – manter o vínculo entre a UFSM e seus alunos egressos –, 39 
pedindo ainda, apoio aos membros do Conselho do CCS na divulgação do projeto. 40 
A seguir, o Prof. Renan colocou em discussão os problemas para a implantação 41 
das cotas nos cursos da universidade, como o número de vagas de ingresso e 42 
reingresso, a falta de especificação dos tipos de deficiência para as cotas 43 
destinadas a portadores de necessidades especiais e a falta de estrutura dos 44 



prédios da UFSM para o acesso de quem usa cadeira de rodas. O Coordenador 45 
do Curso de Odontologia, Prof. Jorge Abel Flores, falou da existência de uma 46 
comissão instalada na UFSM, que trabalhará na estruturação da UFSM para 47 
receber os indivíduos portadores de necessidades especiais e que os docentes 48 
não tem condições de definir qual deficiência impedirá o ser humano de cursar 49 
este ou aquele curso. Por sua vez, o Diretor do CCS disse que poderá haver 50 
discriminação entre os acadêmicos em relação aos cotistas afro-brasileiros. O 51 
Prof. Nilton Gomes Bertoldo, Subchefe do Departamento de Ginecologia e 52 
Obstetrícia, sugeriu que se repassem todos esses problemas ao CEPE, para seus 53 
integrantes apontarem as soluções. O Prof. Renan afirmou não haver mais tempo 54 
de se devolver a questão ao CEPE porque as cotas serão implantadas já no 55 
vestibular de 2008. Na seqüência, usou a palavra o Prof. Antonio Roberto 56 
Bisogno, Chefe do Departamento de Odontologia Restauradora e membro do 57 
CEPE, que narrou as pressões ocorridas para a aprovação das cotas através do 58 
Projeto de Ações Afirmativas. Segundo Bisogno, o CEPE aprovou o projeto 59 
sabendo existirem falhas e sem discutir seus itens. O Prof. João Régis Miolo, 60 
Chefe do Departamento de Fisiologia e Farmacologia, sugeriu então que o CCS 61 
crie cursos preparatórios que ensinem como trabalhar com alunos portadores de 62 
necessidades especiais. Logo depois, o Prof. Renan falou sobre a falta de criação 63 
de vagas para docentes na UFSM, alertando para se tomar cuidado na análise da 64 
criação de novos cursos devido a essa questão. Também solicitou ao Prof. Jadir 65 
Camargo Lemos, Coordenador do Curso de Fisioterapia, a indicação de alguém 66 
para acompanhar a possível criação de um Curso de Terapia Ocupacional ligado 67 
ao CCS. O Prof. Renan ainda informou que estava na pauta da próxima reunião 68 
do CEPE a criação da Pós-Graduação em Odontologia e, a seguir, relatou sobre 69 
as reclamações do Curso de Enfermagem e de outros setores contra os serviços 70 
de xerox no prédio do CCS, tendo sido o fato comunicado ao Prefeito da Cidade 71 
Universitária. Segundo o Prof. Renan, a solução é não renovar o contrato da firma 72 
responsável pelo xerox caso a qualidade do serviço não melhore. O Diretor do 73 
CCS também falou sobre a perda de um molho de todas as chaves do prédio da 74 
Microbiologia por uma funcionária da Sul Clean. Afirmou o Prof. Renan que esta 75 
firma é que terá de arcar com os gastos de uma provável troca de todos os 76 
segredos das fechaduras do prédio em questão. Na seqüência, informou que a 77 
Prefeitura da Cidade Universitária pretende repassar aos Centros da UFSM os 78 
gastos do recolhimento de lixo na instituição. Por fim, comentou acerca das 79 
reclamações generalizadas contra o SIE, dizendo que haverá uma reunião dos 80 
Diretores dos Centros com o CPD a fim de se discutir o caso. Nada mais havendo 81 
para constar, eu, Roberto Lovatto Penna, lavrei a presente Ata, que assino abaixo 82 
(anexa lista de presentes). 83 
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