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Aos vinte e cinco dias do mês de outubro 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 309a Reunião do Conselho do Centro 17 
de Ciências da Saúde. O Prof. Renan iniciou a reunião empossando, como 18 
conselheiro: o professor Cláudio Cechela, Sub-Chefe do Departamento de 19 
Fonoaudiologia. Foi colocado em apreciação as a ata 308, do dia 27/09/07 a qual 20 
foi aprovada por todos os presentes. Foi também aprovado o convênio entre a 21 
UFSM e a Universidade de Caxias do Sul, solicitação feita pelo Departamento de 22 
Morfologia – memorando 067/2007. Também foi abordado na reunião o tema 23 
vagas docentes e de técnicos-administrativos. O professor Renan falou que o 24 
Reitor no momento estava em Brasília e que em reunião com os Diretores de 25 
Centros, na semana anterior, relatou que existe uma expectativa de liberação por 26 
parte do Governo Federal de aproximadamente 5000 vagas de técnicos-27 
administrativos e 2000 vagas docentes. Passou-se para o tema Normas de 28 
concurso para o quadro de Magistério Superior da UFSM. O tema foi amplamente 29 
discutido. Ficou acertado que: como está as normas não serão aprovadas. O 30 
professor Renan falou que já tem algumas alterações sugeridas pelos Diretores de 31 
Centros e que deverá enviar às sub-unidades para estudo e posterior discussão 32 
na próxima reunião do Conselho. O professor José Edson Paz da Silva, 33 
Coordenador do Curso de Farmácia, fez um breve comentário a respeito da 34 
proposta do Governo sobre o aumento dos docentes. De posse da palavra, o 35 
professor Renan comentou que a firma que ganhou a licitação para fazer os 36 
Banners da JAI não cumpriu com suas responsabilidades e que o Departamento 37 
de Material e Patrimônio estava tomando providências neste sentido. Passou-se 38 
para o tema Horário dos Servidores, com o professor Renan solicitando que as 39 
chefias fiscalizem mais os horários, pois a eles cabem o referido controle. O 40 
professor João Carlos Nunes da Silva, Sub-Chefe do Departamento de Clínica 41 
Médica falou que na Universidade deveria ter um órgão fiscalizador, desatrelando 42 
da chefia de ter que bater de frente com o servidor. Outro tema, informado pelo 43 
professor Renan, foi de que será ministrado um curso, pelo Departamento de 44 



Material e Patrimônio – DEMAPA, aos servidores, para agilização nas compras 45 
através do SIE e que as chefias serão comunicadas antecipadamente. A 46 
professora Leris Salete B. Haeffner, Coordenadora do Curso de Medicina, 47 
comentou que gostaria muito que a Universidade Federal de Santa Maria 48 
elaborasse e aplicasse as provas de residência médica. Atualmente quem faz é a 49 
AMRIGS e que as provas são feitas dentro de uma realidade diferente da UFSM, 50 
elas são centradas nas especialidades médicas. O professor João Regis Miolo, 51 
Chefe do Departamento de Fisiologia e Farmacologia, questionou a não existência 52 
no CCS de uma biblioteca Setorial. O professor Renan respondeu que é uma 53 
aspiração da Direção do Centro, que esbarra,no momento, na falta de espaço 54 
físico e de servidor técnico-administrativo. Nada mais havendo para constar, eu, 55 
Roberto Lovatto Penna, lavrei a presente Ata, que assino abaixo (anexa lista de 56 
presentes). 57 
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