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Aos vinte e nove dias do mês de novembro do ano de 2007, às 08:30 horas, na 14 
sala de reuniões do CCS, sob a presidência do Prof. Marcos Cauduro Troian, 15 
Vice-Diretor do Centro de Ciências da Saúde, aconteceu a 310a Reunião do 16 
Conselho do Centro de Ciências da Saúde. O Prof. Troian iniciou a reunião 17 
lamentando a ausência do Prof. Renan, afastado temporariamente do cargo. A 18 
seguir, colocou em apreciação a Ata 309, que foi aprovada por unanimidade dos 19 
presentes. Também foram aprovados os seguintes atos “ad referendum” da 20 
Direção do CCS: a) convênio do Curso de Medicina, que trata da cooperação 21 
técnica e científica entre a UFSM e a Faculdade de Ciência Médicas da Paraíba; 22 
b) normas de ingresso e reingresso do Curso de Odontologia; c) antecipação da 23 
data de formatura da 50ª Turma do Curso de Fisioterapia para o dia 11 de janeiro 24 
de 2008. Logo após, teve início a discussão para a escolha dos novos 25 
representantes do CCS no CEPE, em substituição aos professores Antonio 26 
Roberto Bisogno (titular) e Aron Ferreira da Silveira (suplente). A Prof.ª Themis 27 
Kessler, Coordenadora do Curso de Fonoaudiologia, questionou se apenas chefes 28 
de departamento poderiam ser indicados para substituir os professores Bisogno e 29 
Aron, uma vez que ambos são, respectivamente, chefes dos departamentos de 30 
Odontologia Restauradora e de Morfologia. Apesar de o Prof. Bisogno afirmar não 31 
ter visto nenhuma referência sobre isso no regimento do CEPE, o Conselho do 32 
CCS optou por indicar dois chefes: o Chefe do Departamento de Patologia, Prof. 33 
Marcos Martins Neto (titular), e a Chefe do Departamento de Análises Clínicas e 34 
Toxicológicas, Prof.ª Marli Matiko A. de Campos (suplente). Depois, foram 35 
indicados para o mesmo Conselho os professores Bernardo Baldisserotto (titular), 36 
Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Farmacologia, e José Edson 37 
Paz da Silva, Coordenador do Curso de Farmácia (suplente). Assim, o Prof. José 38 
Edson Paz da Silva passou a ser suplente, substituindo, a pedido, a Coordenadora 39 
do Programa de Pós-Graduação em Enfermagem, Maria de Lourdes Denardin 40 
Budó, Por fim, o Prof. Troian abriu espaço para a Comissão do Plano Diretor da 41 
UFSM: Aier Morcelli (Presidente do Núcleo Gestor), Giane de Campos Grigoletti 42 
(Coordenadora da Comissão) e Daiane Regina Valentini (Vice-Coordenadora). A 43 
Comissão falou sobre o Plano Diretor e afirmou estar colhendo sugestões nos 44 
Centros de Ensino da universidade para a sua elaboração. Assim, o Conselho do 45 



CCS apresentou sugestões, começando pelo Prof. José Edson, que solicitou o 46 
prolongamento da rua que passa por trás do HUSM, a fim de desafogar o trânsito 47 
na esquina da agência do Banco do Brasil do campus. Por sua vez, o Vice-Diretor 48 
do CCS leu outras sugestões: construção de banheiros perto dos prédios do 49 
Centro de Ciências da Saúde e dos básicos, para os motoristas de ambulâncias e 50 
acompanhantes dos pacientes do HUSM, além de arborização do estacionamento 51 
do CCS. O Prof. Bernardo falou a respeito de sua solicitação para a construção de 52 
prédio de laboratório junto ao edifício da Fisiologia, enquanto a Prof.ª Themis, 53 
comentou sobre a necessidade de mais espaços de convivência no campus da 54 
UFSM. A Prof.ª Roseane Cardoso Marchiori, Chefe do Departamento de Clínica 55 
Médica, comentou sobre a criação de um grande ambulatório para o Curso de 56 
Medicina. Já o Prof. João Régis Miolo, Chefe do Departamento de Fisiologia e 57 
Farmacologia, apresentou várias sugestões: normatização do trânsito no campus, 58 
implantação de transporte interno para o deslocamento entre os prédios da 59 
universidade, maior sinalização para identificar os setores da UFSM, renovação da 60 
arborização local, melhoria no sistema de proteção contra incêndio, readequação 61 
dos anfiteatros e melhoramento do saneamento básico. Em novo aparte, a Prof.ª 62 
Themis pediu providências com relação ao córrego que passa atrás do CCS e 63 
comentou da falta de acessos e banheiros adequados aos portadores de 64 
necessidades especiais; a Prof.ª Marli solicitou novos espaços físicos aos 65 
laboratórios, adequados à legislação de segurança atual, enquanto o Prof. Walter 66 
Blaya Perez, chefe do Departamento de Estomatologia, pediu a troca urgente do 67 
encanamento e reforma do sistema de esgotos do prédio da antiga Reitoria. O 68 
Prof. Marcos Martins Neto solicitou estudos para o aproveitamento da água da 69 
chuva na limpeza dos prédios, sendo complementado pela Prof.ª Marli, que pediu 70 
o mesmo para fontes alternativas de energia. Todas as sugestões foram anotadas 71 
e expostas pela Comissão junto a um mapa do campus da UFSM, para revisão e 72 
maior detalhamento. Nesse ponto, houve novas sugestões: acesso exclusivo do 73 
HUSM (Prof. Troian), ciclovia (Prof. Bernardo), geradores de energia elétrica para 74 
emergências (Prof.ª Marli), revisão dos elevadores do antigo HUSM e da antiga 75 
Reitoria, além de ampliação do RU ou mais RUs (Marina Dalmaso, acad. de 76 
Fonoaudiologia) e ampliação das moradias estudantis e funcionais (Prof. Miolo). A 77 
Comissão do Plano Diretor agradeceu a participação de todos e colocou-se à 78 
disposição para contatos. O Vice-Diretor do CCS agradeceu pela presença da 79 
Comissão e comentou sobre a participação do Centro de Ciências da Saúde em 80 
diferentes campanhas. Ao final, também agradeceu pela presença dos membros 81 
do Conselho do CCS. Por fim, o Prof. Bisogno agradeceu pelas duas indicações 82 
que teve para participar do CEPE em ocasiões anteriores. Nada mais havendo 83 
para constar, eu, Roberto Lovatto Penna, lavrei a presente Ata, que assino abaixo 84 
(anexa lista de presentes). 85 
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