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Participantes: Membros do Conselho do Centro, conforme lista de presença em anexo. 12 

Aos vinte e quatro dias do mês de junho do ano de dois mil e oito iniciou-se a 13 
reunião 315(trezentos e quinze). Iniciando os trabalhos o Professor Renan Rademacher, 14 
Diretor do Centro de Ciências da Saúde, colocou em apreciação o ITEM 1 - Ata de número 15 
314 e atas das Reuniões Extraordinárias dos dias 04/06/08 e 10/06/08. Foram aprovadas as 16 
atas 314 e a ata da reunião extraordinária do dia 10/06/08. A ata da reunião do dia 04/06/08 17 
ficou para ser aprovada na próxima reunião, devido a professora Stela Maris de Mello 18 
Padoin, Sub-Chefe do Departamento de Enfermagem, solicitar que seja acrescentado as 19 
contribuições que trouxe para reunião, que tratava da minuta de Resolução de distribuição 20 
de vagas para docentes do Magistério Superior da UFSM. ITEM 2- “Ad Referendum” 21 
Foram aprovados, pelos presentes, os “Ad Referendum” da Direção, que são: a) 22 
memorando 041/08, do Departamento de Morfologia, que solicita abertura de seleção 23 
pública para professor Substituto na área de Anatomia Animal; b) memorando 040/08, do 24 
Departamento de Morfologia, que solicita abertura de seleção pública para professor 25 
Substituto, na área de Histologia Geral; c) processo 03860/2008-11, do Departamento de 26 
Microbiologia e Parasitologia, que solicita abertura de concurso público para professor 27 
adjunto, na área de Parasitologia Humana; d) ofício sem número do Curso de Medicina, que 28 
comunica aprovação de aumento do número de vagas do Curso de Medicina, dentro do 29 
projeto REUNI. ITEM 3- NIT. Foi aberto um espaço, conforme previa a pauta da reunião, 30 
para o Coordenador do Núcleo de Inovação e Transferência de Tecnologia (NIT), professor 31 
Dílson Antônio Bisognin e a Secretária do NIT, Maristela Leal, para fazer uma explanação 32 
sobre o que o NIT está fazendo atualmente na UFSM. Foi entregue, aos conselheiros, a 33 
resolução 019/07, que transfere o NIT da estrutura da Pró-Reitoria de Pós-Graduação e 34 
Pesquisa para estrutura organizacional do Gabinete do Reitor, dá nova regulamentação a 35 
estrutura e funcionamento da Sub-Unidade e dá outras providências. ITEM 4- Passando, 36 
então, para o tema distribuição de vagas docentes, o professor Renan falou que o Governo 37 
liberou todas as vagas, de professores que se aposentaram após julho de 2007, num total de 38 
37 vagas. O professor Renan relatou que os Diretores de Centros fizeram um documento, 39 
ao Reitor, dos dados irreais fornecidos pelo Centro de Processamento de Dados, Pró-40 
Reitoria de Graduação e Departamento de Registro Acadêmico no que se refere a produção 41 
científica. Salientou que por direito o CCS teria 15 vagas, porém, só vieram 11 para ser 42 
distribuídas no Centro. O sistema utilizado pela UFSM para distribuição de vagas entre os 43 
Centros foi de 50% pelo histórico e 50% pelo IDR. O professor Renan leu a quem 44 
pertenceriam as vagas: Departamento de Cirurgia – 2 vagas; Departamento de Clínica 45 



Médica – 4 vagas; Departamento de Fisiologia e Farmacologia – 1 vaga; Departamento de 46 
Morfologia 4 vagas, Departamento de Neuropsiquiatria – 1 vaga; Departamento de 47 
Patologia – 1 vaga; Departamento de Pediatria – 1 vaga e Departamento de Farmácia 48 
Industrial. – 1 vaga. O professor Paulo Afonso Burmann, Coordenador do Programa de 49 
Pós-Graduação em Ciências Odontológicas perguntou se as vagas que não vieram para o 50 
CCS teriam alguma garantia que voltarão para o Centro. Concluiu sua fala, com nova 51 
pergunta baseado no que o professor Renan falou : “que dados colocados pelo CPD não são 52 
confiáveis e quem alimenta o banco de dados que o CPD fornece?”. O professor Antônio 53 
Roberto Bisogno, Chefe do Departamento de Odontologia Restauradora, falou que o 54 
professor Alexandre Henrique Susin está com a página da Odontologia pronta e que será 55 
colocado, na mesma, dados dos departamentos, inclusive carga horária dos docentes. O 56 
professor José Edson Paz da Silva, Coordenador do Curso de Farmácia, sugeriu a seguinte 57 
distribuição de vagas no CCS: Curso de Medicina – 4 vagas, Departamento de Farmácia 58 
Industrial – 1 vaga, Departamento de Patologia – 1 vaga, Departamento de Morfologia – 1 59 
vaga, Departamento de Fisiologia e Farmacologia – 1 vaga e 2 vagas emergenciais para 60 
quem tem programa de pós-graduação. O professor Aron Ferreira da Silveira, Chefe do 61 
Departamento de Morfologia, sugeriu a seguinte distribuição de vagas: Curso de Medicina 62 
2 vagas, Curso de Fonoaudiologia 1 vaga,  Curso de Enfermagem 1 vaga, Curso de 63 
Farmácia 1 vaga, Curso de Odontologia 1 vaga, Deptº de Fisiologia e Farmacologia 1 vaga, 64 
Deptº de Patologia 1 vaga, Deptº de Morfologia 3 vagas. As professoras Margrid Beuter, 65 
Coordenadora do Curso de Enfermagem e Stela Maris de Mello Padoin entregaram aos 66 
presentes um documento, retirado do SIE, onde mostra a produção dos docentes por cada 67 
Departamento. Novamente foi salientado que estes dados não são confiáveis mas que 68 
podem dar alguma idéia. O professor João Regis Miolo falou que até agora, no SIE, o 69 
Departamento continua com o nome antigo. A mesma afirmação fez a professora Ana 70 
Maria Toniolo da Silva, Chefe do Departamento de Fonoaudiologia. O professor José 71 
Edson Paz da Silva falou que na planilha entregue pelas professoras do Departamento de 72 
Enfermagem mostra que o Departamento de Clínica Médica só tem uma participação em 73 
congresso em um ano. Salienta que os professores, deste Departamento estão sempre 74 
participando em congressos e que o documento não pode ser considerado. A professora 75 
Leris Salete B. Haeffner, Coordenadora do Curso de Medicina sugeriu a seguinte 76 
distribuição: Curso de Enfermagem – 1 vaga, Curso de Farmácia – 1 vaga, Curso de 77 
Fisioterapia – 1 vaga, Curso de Fonoaudiologia – 1 vaga, Curso de Odontologia – 1 vaga, 78 
Curso de Medicina – 2 vagas, Departamento de Patologia – 1 vaga, Departamento de 79 
Fisiologia e Farmacologia – 1 vaga, Departamento de Morfologia – 2 vagas. O professor 80 
José Edson pediu a retirada de sua proposta. Em regime de votação foi aprovada a proposta 81 
da Professora Leris Haeffner. A professora Gizele Scotti do Canto, Chefe do Departamento 82 
de Farmácia Industrial, falou que cada vaga de dedicação exclusiva pode ser transformada 83 
em 2 vagas de 20 horas, conforme a necessidade do Departamento. O professor Renan 84 
esclareceu que somente as vagas dos professores do REUNI serão vagas de equivalente. O 85 
professor Antônio Roberto Bisogno falou que, irá acatar a decisão do Colegiado do Curso 86 
de Odontologia, na indicação do Departamento que irá receber a vaga destinada para 87 
Odontologia. ITEM 5 Parecer 08/2008 - CELN -Foi aprovado pelos conselheiros o 88 
parecer 08/2008 da Comissão de Ensino, Legislação e Normas que aprovou os resultados 89 
dos concursos de monitoria, dos Departamentos do CCS. ITEM 6- Assuntos gerais - 90 
Finalizando a reunião o professor Renan solicitou, às chefias, que encaminhem os 91 
questionários para credenciamento do HUSM, pois até a presente data, poucos setores 92 



enviaram respostas. E não havendo mais manifestações dos conselheiros, o presidente deu 93 
por encerrada a reunião e para constar, eu, Roberto Lovatto Penna, Secretário do CCS, 94 
lavro esta Ata juntamente com os presentes. Lista de presença anexa. 95 
RobertoLovattoPenna                                                                                              96 
Secretário do CCS 97 


