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

Aos trinta e um dias do mês de julho do ano de dois mil e oito iniciou-se a reunião 13 
316(trezentos e dezesseis). Iniciando os trabalhos o Professor Renan Rademacher, Diretor 14 
do Centro de Ciências da Saúde, colocou em apreciação o ITEM 1 - Ata de número 315 e 15 
ata da Reuniões Extraordinária do dia 04/06/08. As referidas atas foram aprovadas por 16 
unanimidade dos presentes. ITEM 2- Pareceres da Comissão de Acesso à Classe de 17 
professor Associado: Parecer 09/2008, referente ao processo 009530/2008-21 – Professora 18 
Ângela Regina Maciel Weinmann; Parecer 10/2008, referente ao processo 009657/2008-41 19 
– Pedro Luis Coser; Parecer 14/2008, referente ao processo 010801/2008-91 – professora 20 
Ângela Garcia Rossi. Todos os pareceres de acesso à classe de professor Associado foram 21 
aprovados. ITEM 3 – Pareceres da Comissão de Ensino, Legislação e Normas: Parecer 22 
11/2008 – Concurso Público para professor Adjunto na área de Estomatologia Clínica – 23 
processo nº 003401/2008-20; Parecer 12/2008, referente ao processo 010144/2008-82 – 24 
Contratação de uma fundação para a execução do Projeto “Clínicas Odontológicas 25 
Integradas – Qualidade e Continuidade”. Os pareceres 11 e 12/2008 foram aprovados por 26 
todos os Conselheiros. ITEM 4 – Atos Ad Referendum da Direção do CCS: a) Criação da 27 
disciplina tópicos em Coagulação Sanguínea com carga horária de 60 horas, a fim de 28 
atender o Programa de Pós-Graduação em Ciências Farmacêuticas – Ofício 040/08 do 29 
Programa de Pós-Graduação em Ciências Farmacêuticas; b) O Curso de Farmácia 30 
encaminha Convênio entre a UFSM e Indústria de Cosméticos Pelle Natural LTDA, com a 31 
finalidade de estágio acadêmico – processo nº 009531/2008-76; c) Convênio de Estágio a 32 
ser firmando entre a UFSM e UNIJUÍ – Processo nº 014934/2004-11, que prevê estágios de 33 
alunos de Farmácia da UNIJUÍ no Departamento de Farmácia Industrial – CCS; d) Ata 34 
03/2008, do Colegiado do Curso de Fonoaudiologia que trata do aumento de vagas 35 
discentes para o REUNI; e) Ata 183, do Colegiado do Curso de Fisioterapia, que aprova o 36 
aumento de vagas discentes para o REUNI. Todos os “Ad Referendum” foram aprovados 37 
pelos Conselheiros. O professor José Edson Paz da Silva, Coordenador do Curso de 38 
Farmácia, lembrou os conselheiros que atualmente as solicitações de estágios em outras 39 
instituições devem ser aprovadas pelas respectivas coordenações, porém, muitas firmas 40 
exigem um “de acordo” do Diretor do CCS. ITEM 5 – Foi aprovado, por unanimidade dos 41 
presentes,memorando 070/08, do Departamento de Morfologia, que inclui prova prática no 42 
Concurso para professor Adjunto na área de Anatomia Humana. ITEM 6 – Foi aprovado 43 
pela totalidade dos Conselheiros a inclusão de prova prática em concurso público pra 44 
professor Adjunto na área de Parasitologia Humana – processo 003860/2008-11. ITEM 7 –45 



Assuntos Gerais: O professor Renan falou que a Administração Central enviará, aos 46 
Centros Didáticos, uma Resolução que impede disciplinas serem ofertadas pelas 47 
Coordenações de Cursos e sim pelos Departamentos.Também foi informado, pelo Diretor 48 
do CCS, que será feita uma auditoria nas cargas horárias docentes, pois existem 49 
informações muito distantes da realidade. Foi entregue, aos presentes, um documento com 50 
a carga horária dos docentes por Departamento. O professor Renan solicitou, às chefias, 51 
que verifiquem e identifiquem os dados incorretos e procurem corrigi-los. Prosseguindo a 52 
reunião, o professor Renan parabenizou o Departamento de Fisiologia e Farmacologia pela 53 
aprovação do Curso de Doutorado em Farmacologia. Foi informado que existe um edital do 54 
Programa de Apoio ao Pós-Graduação(PAPG), que é uma iniciativa da ANDIFES. O 55 
professor Renan falou que os projetos deverão ser enviados até o dia 15 de agosto, data que 56 
expira o prazo dado pela PRPGP para qualificar os projetos antes de serem enviados 57 
definitivamente (28 de agosto). O Diretor solicitou aos Departamentos que foram 58 
contemplados com vagas docentes e que não encaminharam os processos de abertura de 59 
concursos, que o façam o mais breve possível. Prosseguindo, informou que o CPD está para 60 
iniciar a instalação de pontos de internet novos no CCS e que posteriormente serão trocados 61 
os demais pontos. Isto, deve-se o CCS possuir uma rede antiga, pois foi uma das primeiras 62 
unidades a receber a rede na UFSM e que não comporta a instalação de mais pontos. 63 
Posteriormente a instalação passará para os prédios básicos. Lembrou que é grande o 64 
número de pontos sem uso, devido a troca de moveis, balcões nas Sub-unidades, ficando 65 
muitos pontos escondidos e sem uso. Informou que será colocado pontos de internet em 66 
todas salas de aula. Prosseguindo, o professor Renan falou que conseguiu verba, da 67 
Reitoria, para reformar os anfiteatros dos Prédios Básicos. Foi distribuído um boletim 68 
informativo, da Direção do CCS, sobre compras, material permanente, bolsista, diárias, 69 
passagens, etc. O professor Renan solicitou maior atenção das Sub-Unidades, pois é grande 70 
a quantidade de diárias incorretas, mal batidas, pedidos de passagem e diárias fora o 71 
período, taxas de inscrições fora do período de solicitação, impossibilitando o pagamento 72 
do solicitante, etc... Foi informado aos membros do Conselho a nova firma que ganhou a 73 
licitação para aquisição das passagens aéreas, que é a Shopping Tour e que os docentes ao 74 
solicitar passagens aéreas não precisam ir para a fila do check in e sim dirigir-se a Shopping 75 
Tour. O Diretor falou que recebeu um documento, da Pró-Reitoria de Graduação, pedindo 76 
urgência das Sub-Unidades na digitação das ofertas de disciplina. Pede mais interesse das 77 
Sub-Unidades neste tipo de assunto e as unidades que não fizeram a oferta, que a façam 78 
logo. O professor Jorge Abel Flores, Coordenador do Curso de Odontologia, falou que as 79 
cadeiras escolares, estofadas, novas que o CCS adquiriu estão com os assentos, encostos e 80 
pranchetas laterais caindo. Cita que o material usado nas cadeiras é de baixa qualidade e 81 
frágil. Solicita que seja feito um documento ao Setor competente para que não seja 82 
adquirido este tipo de material. O professor Renan, tomou a palavra e pediu que nenhuma 83 
Sub-Unidade coloque material permanente nos corredores do CCS, mesmo que seja para 84 
dar baixa. Informa que estes materiais podem ser levados e fiquem na carga patrimonial 85 
dessas Sub-Unidades. O professor João Regis Miolo, Chefe do Departamento de Fisiologia 86 
e Farmacologia informa que o material de informática do Departamento está defasado e que 87 
com o REUNI a situação tende a piorar. Informa, também, que a parte hidráulica, elétrica 88 
está ficando cada vez pior, pois as pessoas que dão manutenção, nestes Setores, quase não 89 
existem na UFSM. O professo João Miolo perguntou da possibilidade de pintar os prédios 90 
básicos interna e externamente. O professor Renan informou que este tipo de serviço é com 91 
verba da Reitoria e que a verba do CCS é distribuída entre as Sub-Unidades. Encerrando 92 



assuntos Gerais, o professor Renan comentou que o professor José Wellington Alves dos 93 
Santos esteve em reunião com os coordenadores de Cursos do CCS, a fim de falar sobre a 94 
Residência Multiprofissional. O professor Renan comentou que irá marcar uma reunião 95 
com os Coordenadores de Cursos envolvidos, tendo em vista que existem áreas que não 96 
pertencem ao CCS, como a Educação Física, Psicologia, etc. O presidente deu por 97 
encerrada a reunião e para constar, eu, Roberto Lovatto Penna, Secretário do CCS, lavro 98 
esta Ata juntamente com os presentes. Lista de presença anexa. 99 
Roberto Lovatto Penna 100 
Secretário do CCS 101 


