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Aos vinte e sete dias do mês de setembro do ano de 2007, às 08:30 horas, na sala 15 
de reuniões do CCS, sob a presidência do Prof. Renan Rademacher, Diretor do 16 
Centro de Ciências da Saúde, aconteceu a 308a Reunião do Conselho do Centro 17 
de Ciências da Saúde. O Prof. Renan iniciou a reunião empossando, como 18 
conselheiras: a professora Stela Maris de Mello Padoin, Sub-Chefe do 19 
Departamento de Enfermagem e a acadêmica Roberta Mota Holzschua, 20 
representante dos alunos do Curso de Enfermagem . Foram colocadas em 21 
apreciação as atas: ata 307 e ata da reunião extraordinária do dia 12/09/07, as 22 
quais foram aprovados por unanimidade dos presentes. Foi também aprovado, o 23 
“Ad Referendum“ da Direção do CCS, que tratava do memorando 020/07, da 24 
Coordenação do Curso de Medicina, que encaminha minuta de convênio entre o 25 
Curso de Medicina e o município de São Martinho. Foi aberto um espaço para o 26 
professor Alexandre Henrique Susin, para que o mesmo fizesse uma explanação, 27 
aos conselheiros, sobre a atual situação da Revista do CCS. Informou que a 28 
referida revista estaria on line a partir desta reunião. O professor Renan passou a 29 
palavra ao professor José Edson Paz da Silva, presidente da Comissão de Ensino, 30 
Legislação e Normas, que leu o parecer 015/2007, que tratava dos resultados dos 31 
Concursos de Monitoria realizados pelos diversos departamentos do CCS, sendo 32 
este parecer aprovado por todos. O professor Renan leu o memorando 140/07, do 33 
Curso de Enfermagem, no qual solicita data de formatura, sessão interna ( fora do 34 
calendário escolar da UFSM) para o dia 19/11/07. O pedido foi aprovado por todos 35 
conselheiros presentes juntamente com o pedido do Curso de Odontologia, 36 
memorando 056/07, que solicita que seja mantido a data de formatura para 37 
25/02/08. Foi aberto um espaço para as acadêmicas Valquiria Ferreira e Juliana 38 
Kraide, da assessoria de comunicação do CCS, para que estas fossem 39 
apresentadas ao Conselho. Foram tecidos muitos elogios para as acadêmicas, 40 
que em pouco tempo já fizeram bastante trabalhos. O professor Renan deu 41 
ciência ,aos conselheiros, que foi solicitado a indicação de um servidor para 42 
auxiliar uma comissão sobre o plano diretor da UFSM. Salientou também, que os 43 
setores que possuem resíduos, seja em laboratórios ou salas de aulas práticas 44 



serão procurados, a fim de estudar a destinação destes resíduos. O professor 45 
Antônio Roberto Bisogno, Chefe do Departamento de Odontologia Restauradora, 46 
solicitou a palavra para falar que a CELN, do Conselho de Ensino, Pesquisa e 47 
Extensão, da UFSM, convocou-o para uma reunião onde será tratada a proposta 48 
de nova data do vestibular, encaminhado pela Comissão Permanente do 49 
Vestibular. Salientou que irá defender ,na reunião, o que o Conselho decidir. Nada 50 
mais havendo para constar, eu, Roberto Lovatto Penna, lavrei a presente Ata, que 51 
assino abaixo (anexa lista de presentes). 52 
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