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Data: 13.12.07 10 
Local: Sala de Reuniões do CCS 11 
Participantes: Membros do Conselho do Centro, conforme lista de presença em anexo. 12 

 13 
Aos treze dias do mês de dezembro do ano de 2007, às 08:30 horas, na sala de 14 
reuniões do CCS, sob a presidência do Prof. Marcos Cauduro Troian, Vice-Diretor 15 
do Centro de Ciências da Saúde, aconteceu a 311a Reunião do Conselho do 16 
Centro de Ciências da Saúde. O Prof. Troian iniciou a reunião dando posse ao 17 
acadêmico César Dalmolin Bergoli, representante dos acadêmicos do Curso de 18 
Odontologia. Foi colocada em apreciação a ata 310 do Conselho, a qual foi 19 
aprovada por unanimidade dos conselheiros. O professor Marcos Troian comentou 20 
que a necessidade dessa reunião, muito próxima da última, foi para aprovar o 21 
projeto político pedagógico do Programa de Pós-Graduação em Farmacologia, a 22 
nível de doutorado, porém, o projeto não entrou em pauta devido o CIAPPC, 23 
sugeriu algumas alterações.  O professor Marcos Troian pediu às chefias para que 24 
supervisionem o material permanente das salas de aulas, pois a Direção do CCS 25 
está encontrando cadeiras escolares novas e mesas quebradas  atiradas nos  26 
banheiros do CCS. Outro tema, abordado pelo professor Marcos Troian, foi de ter 27 
recebido do Curso de Arquitetura e Urbanismo o projeto que organiza 28 
estacionamentos e partes de convivência do CCS. Lembrou que o CSS está 29 
pagando bolsas para os alunos fazerem o projeto, bem como todo o material de 30 
consumo inerente ao projeto. O professor Marcos Troian abriu espaço para os 31 
conselheiros. A professora Clarice Madalena B. Rolim, Coordenadora do 32 
Programa de Pós-Graduação em Ciências Farmacêuticas, solicitou providências 33 
da Direção, quanto a falta de higiene e maiores cuidados com a alimentação no 34 
bar do CCS. Justifica o seu pedido, pois muitos dos alunos do Curso de Mestrado, 35 
ficam no CCS almoçando . Falou também, que tem presenciado cenas muito 36 
ruins, tais como: bombril na lasanha, mosca varejeira em pastel e cacos de vidro 37 
dentro de pão de queijo. Lembra que quando falou do ocorrido para os 38 
proprietários, os mesmos falaram que são produtos terceirizados. Ressalta que o 39 
problema é muito sério. Após o espaço da professora Clarice, vários docentes se 40 
pronunciaram sobre a má qualidade dos produtos ofertados no bar. Após a 41 
professora Stela Maris de Mello Padoin, Sub-Chefe do Departamento de 42 
Enfermagem solicitou a palavra e falou sobre a campanha de prevenção a AIDS e 43 
que teve um grande apoio na UFSM. Agradeceu o apoio da Direção do CCS na 44 
organização da festa direcionado às crianças do HUSM junto com as crianças do 45 



Lar Acalanto. Com a palavra, o professor Jadir falou que o Curso de Fisioterapia 46 
promoveu no dia 07.12.07 o 1º Encontro de Fisioterapia Respiratória em Terapia 47 
Intensiva e domiciliar que culminou com os 30 anos do de existência do Curso. 48 
Agradeceu à Direção atual pelo progresso do curso, bem como às Direções 49 
anteriores. O acadêmico César falou, para os presentes, que tem havido roubos 50 
junto aos Departamentos e Curso de Odontologia e que nada está sendo feito a 51 
respeito e que estará enviando documento à Direção do CCS. Solicita que fosse 52 
levantado o tema no Conselho Universitário e instâncias superiores. O professor 53 
Marcos Troian orientou, o referido conselheiro, para que este tipo de denuncia 54 
seja feito por escrito à Direção do CCS. 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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