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Aos trinta e um dias do mês de janeiro do ano de 2008, às 08:30 horas, na sala de 12 
reuniões do CCS, sob a presidência do Prof. Renan Rademacher Diretor do 13 
Centro de Ciências da Saúde, aconteceu a 312 Reunião do Conselho do Centro 14 
de Ciências da Saúde (CCS). O Prof. Renan iniciou a reunião dando posse a 15 
professora Tânia Resener, Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em 16 
Residência Médica, a professora Mirian Haubold Barbosa, Sub-Chefe do 17 
Departamento de Neuropsiquiatria e a professora Gizele Scoltti do Canto, Chefe 18 
do Departamento de Farmácia Industrial. Agradeceu as manifestações de apoio 19 
que recebeu enquanto vivenciava o problema do afastamento, por ordem judicial, 20 
da Direção do Centro. Lembra, que nunca teve nada com as irregularidades na 21 
FATEC e que mesmo assim tinha que ficar afastado das suas atividades. Dando 22 
prosseguimento, foi colocado em apreciação o “Ad Referendum” da Direção: a) 23 
parecer 01/08, que trata do Projeto Político Pedagógico do Programa  de Pós-24 
Graduação em Farmacologia – processo 018855/2007-14. b) Regimento eleitoral 25 
e o regimento interno do colegiado do Curso de Odontologia. Ambos foram 26 
aprovados por unanimidade Foi colocado em apreciação o Ofício do Diretório 27 
Acadêmico do Curso de Odontologia, o qual solicita a inclusão de um novo artigo 28 
no regimento eleitoral do Curso. O professor Renan falou que o ofício não foi 29 
respondido antes da eleição devido o mesmo ter sido entregue,na Direção do 30 
Centro, após a última reunião do Conselho. A professora Themis Maria Kessler, 31 
Coordenadora do Curso de Fonoaudiologia, falou que no Regimento Geral da 32 
UFSM, não prevê eleição para Coordenadora e sim indicação do Colegiado do 33 
Curso à Direção do CCS. O ofício do Diretório Acadêmico do Curso de 34 
Odontologia não foi aprovado. Passou-se para assuntos gerais: Foi aprovado o 35 
regimento do Colegiado do Curso Programa de Pós-Graduação em Ciências 36 
Odontológicas. Foram apreciados e  aprovados os convênios: Convênio entre o 37 
Curso de Fisioterapia (UFSM) e a Clínica Becker LTDA , e o convênio entre o 38 
Curso de Fisioterapia (UFSM) e a Fisioclínica Peixoto, ambos para realização de 39 
estágios. Foi apreciado e aprovado o pedido de afastamento da professora Ângela 40 
Regina Maciel Weinmann, Chefe do Departamento de Pediatria para cursar Pós-41 
Doutorado em Toronto- Canadá. A professora Leris Saleti Bonfanti Haeffner, 42 
Coordenadora do Curso de Medicina comentou que o Pós-Graduação em 43 
Medicina é um curso que não existe, no momento, e que possui FG de 44 
Coordenador e Secretário. Enfatizou que estas funções poderiam ser aproveitadas 45 



em Cursos que existem de fato. Foi aprovado, pelos Conselheiros, que as 46 
Funções Gratificadas do Curso de Pós-Graduação em Medicina passarão para o 47 
Programa de Pós-Graduação em Enfermagem, que é o Curso mais antigo, que 48 
ainda não tem função Gratificada. Passou-se para o tema distribuição de vagas de 49 
docentes. O professor Renan falou que o governo distribuiu 103 vagas entre 50 
professores e funcionários para a UFSM, sendo que de professores o total é de 20 51 
vagas e para o CCS foi distribuído 03 vagas. Salientou que se aposentaram a 52 
professora Violeta Brandão Saldanha, do Departamento de Fisiologia, 53 
Farmacologia, a professora Jadete Barbosa Lampert e o professor Roberto 54 
Rizzato do Departamento de Clínica Médica e a professora Dominguita luhers 55 
Graça, do Departamento de Patologia. As referidas vagas ainda não foram 56 
liberadas. O professor Renan fez um breve comentário sobre os Departamentos 57 
que não comprovarem produtividade, pois professores que nele se aposentarem 58 
não será garantido que as vagas voltarão para o mesmo. Novamente com a 59 
palavra, o professor Renan solicitou aos Departamentos, que possuem docentes 60 
aprovados em concursos em outras Universidades e que irão embora orientem 61 
,estes, docentes a tentarem troca. Isto, beneficiará o próprio docente, que não terá 62 
que ser admitido., evitando o período probatório, não tendo direito a férias 63 
imediatas e outros fatores. O Departamento não perderá a vaga ou terá de fazer 64 
seleção para professor Substituto. Outro tema salientado pelo professor Renan foi 65 
a não digitação da produção pelos docentes. Informou que a distribuição dos 66 
docentes na UFSM foi pelo IDR e assim será para os recursos. O CCS está 67 
perdendo muito com isto, até para Centros Didáticos menores. Voltando ao tema 68 
distribuição de vagas, o professor Renan falou que na última distribuição os 69 
Departamentos de Estomatologia  e Microbiologia e Parasitologia não receberam 70 
as 2 vagas que teriam direito devido a decisão do Conselho, na ocasião, de que 71 
nenhum departamento receberia mais de uma vaga. Vários docentes, chefes de 72 
Departamentos e Coordenadores falaram da sua necessidade em receber vaga. O 73 
professor Marcos Cauduro Troian, Vice-Diretor do CCS falou que os Conselheiros 74 
devam indicar os critérios de distribuição. A professora Marli Matiko A. de 75 
Campos, Chefe do Departamento de Análises Clínicas e Toxicológicas sugeriu 76 
que enquanto não tiver um critério definido seja usado o  critério antigo. Houveram 77 
mais três propostas para o critério de escolha, entretanto, a propsta da professora 78 
Marli Campos saiu vencedora, tendo sido adotado critério de antiguidade. 79 
Defenderam a necessidade de vaga o Coordenador do Curso de Fisioterapia , 80 
professor Jadir Camargo Lemos, a professora Ana Maria Toniolo da Silva, Chefe 81 
do Departamento de Fonoaudiologia e para o Curso de Medicina, a Professora 82 
Leris e Mirian Barbosa. Ficou aprovado que uma vaga irá para o Departamento de 83 
Estomatologia, a outra para o Departamento de Microbiologia e Parasitologia e 84 
que a vaga restante, emergencial será votada numa reunião extraordinária, na 85 
primeira quinta-feira de março.Nada mais havendo para constar, eu, Roberto 86 
Lovatto Penna, lavrei a presente Ata, que assino abaixo (anexa lista de 87 
presentes). 88 
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