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 14 
Aos trinta dias do mês de agosto do ano de 2007, às 08:30 horas, na sala de 15 
reuniões do CCS, sob a presidência do Prof. Renan Rademacher, Diretor do 16 
Centro de Ciências da Saúde, aconteceu a 307a Reunião do Conselho do Centro 17 
de Ciências da Saúde. O Prof. Renan iniciou a reunião empossando, como 18 
conselheiras, as professoras Adelina Giacomelli Prochnow, Coordenadora 19 
Substituta do Programa de Pós-Graduação em Enfermagem e Maria Celeste 20 
Landerdahl, Chefe do Departamento de Enfermagem. Logo após, colocou em 21 
apreciação a ata 306, que foi aprovada por unanimidade dos presentes. Também 22 
foram aprovados os atos “Ad Referendum” da Direção do CCS: a) Parecer 09/07 23 
da CELN/ CCS, que trata do processo de convênio do Curso de Mestrado 24 
interinstitucional em cirurgia digestiva entre a USP E A UFSM; b) Resultado de 25 
seleção de ingresso e reingresso do Curso de Enfermagem, c) Avaliação da 26 
professora Elizabeta Albertina Nietsche na ascenção à classe de professor 27 
Associado; d) Convênio de estágio entre a UFSM através do Curso de Fisioterapia 28 
e o Instituto de Ortopedia e Traumatologia LTDA (Clinica de Faturas); e) Convênio 29 
de estágio da acadêmica Cassia Maia, do Curso de Enfermagem no hospital de 30 
Caridade da cidade de Três Passos; f) Convênio de estágio da acadêmica Cássia 31 
Maia , do Curso de Enfermagem e a prefeitura municipal da cidade de Três 32 
Passos. Todos os ad referendum da direção foram aprovados pelos presentes. 33 
Dando prosseguimento a pauta, o professor Renan solicitou ao professor José 34 
Edson Paz da Silva, Coordenador do Curso de Farmácia, para que o mesmo lesse 35 
o documento encaminhado pela Coordenação do Curso de Farmácia sobre os 36 
critérios para revalidação de diplomas de Farmacêutico obtido no exterior. Foi 37 
sugerido pela professora Leris Haeffner, coordenadora do Curso de Medicina, que 38 
o professor fosse até a Procuradoria da UFSM, para obter maior respaldo, pois o 39 
curso de Medicina tem recebido muitos processos sobre o assunto. O professor 40 
Renan sugeriu que seja indicada uma data , por ano, para a análise dos 41 
processos, a fim de evitar o recebimento de processos de revalidação o ano todo. 42 
Foram também, aprovados a oficialização da 16ª Semana acadêmica de 43 
fonoaudiologia, que se realizará de 12 a 15 de setembro de 2007. Neste período 44 



estarão comemorando os 35 anos de criação do Curso  e 15 anos do Programa de 45 
Pós-Graduação em Distúrbios da Comunicação Humana. Prosseguindo, foi 46 
aprovado a oficialização da 2ª Semana Acadêmica de Enfermagem, no período de 47 
08 a 12 de outubro de 2007. Após foi dado ciência aos Conselheiros de um 48 
documento PET / SAÚDE, no qual foram contemplados os Cursos de 49 
Enfermagem, Medicina e Odontologia. Foi também comunicado que a 22ª JAI 50 
(Jornada Acadêmica Integrada)que ocorrerá no período de 22 a 25 de outubro de 51 
2007. Será considerado dias não letivos e que será realizada nos prédios Básicos 52 
do CCS. Foi informado que a  confecção de Banners será através de uma única 53 
firma. Estão realizando uma licitação, de modo que uma única firma faça os 54 
referidos banners. O professor Renan colocou em apreciação do Conselho as 55 
minutas de convênios, do Curso de Medicina que serão encaminhados à Pró-56 
Reitoria de Planejamento: com a UNIMED e com os municípios de: Santa Maria, 57 
Silveira Martins, Itaara, Tupanciretã, São Sepé, Quevedo, Paraíso do Sul, Itaqui, 58 
Formigueiro, Faxinal do Soturno e Agudo. A professora Leris informou que tem 59 
viajado para todos locais, referido anteriormente, para reuniões com prefeituras e 60 
pessoas envolvidas com o internato, salientando que os alunos deverão ficar um 61 
período morando nas cidades, com exceção Silveira Martins e Itaara. Estas 62 
cidades providenciarão transportes diários para os acadêmicos. Todos foram 63 
aprovados por unanimidade dos presentes. O professor Renan solicitou aos 64 
presentes dois nomes( titular e suplente), para indicar para o Gabinete do Reitor, 65 
para compor o conselho assessor para assuntos internacionais. O conselho não 66 
indicou ninguém e deu liberação para que o Diretor faça a indicação. O professor 67 
Renan solicitou às chefias que leiam o documento enviado às subunidades sobre 68 
o assunto limpeza no CCS, pois existem muitas reclamações verbais e pede que 69 
sejam formalizadas para a Direção do CCS. Passando para o tema oferta de 70 
disciplinas na WEB, foi comunicado que o DERCA mandou um representante ao 71 
CCS, a fim de esclarecer dúvidas. O professor José Edson, Coordenador do 72 
Curso de Farmácia, falou que o pessoal do DERCA relatou que 80% das falhas 73 
com a oferta das disciplinas são por culpa das Chefias dos Departamentos . Alega 74 
que as disciplinas são mal ofertadas ou não são tramitadas e as chefias não 75 
costumam supervisionar este trabalho. Agora como Coordenador de Curso, 76 
reconhece esse tipo de falha. O professor João Regis Miolo, Chefe do 77 
Departamento de Fisiologia e Farmacologia, contestou a afirmação, pois quem 78 
solicita a oferta são as Coordenações para os departamentos e que se há falhas, 79 
estas , são divididas entre os setores que tramitam as ofertas, ou seja, 80 
Departamentos, Coordenações e DERCA, considerando porém que o SIE é que 81 
não funciona adequadamente, principalmente em época de oferta e matrícla. 82 
Sobre o tema REUNI foi distribuído um documento, que passou a ser discutido 83 
entre os presentes. O professor Renan sugeriu que na próxima semana aconteça 84 
uma reunião extraordinária com um representante da administração, para maiores 85 
esclarecimentos sobre o assunto. O professor Marcos Cauduro Troian, Vice-86 
Diretor do CCS, encerrou a reunião informando que esteve reunido com o pessoal 87 
da Pró-Reitoria de Recursos Humanos, que tratam da insalubridade e que 88 
encaminhou para os diversos setores do CCS, os relatórios de cada setor, para 89 
conferência  e correções , após enviar à Direção do CCS. Nada mais havendo 90 



para constar, eu, Roberto Lovatto Penna, lavrei a presente Ata, que assino abaixo 91 
(anexa lista de presentes). 92 
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