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Data: 28.08.08 10 
Local: Sala de Reuniões do CCS 11 
Participantes: Membros do Conselho do Centro, conforme lista de presença em anexo. 12 

Aos vinte e oito dias do mês de agosto do ano de dois mil e oito iniciou-se a reunião 13 
317(trezentos e dezessete). Iniciando os trabalhos o Professor Renan Rademacher, Diretor 14 
do Centro de Ciências da Saúde, empossou o novo Conselheiro Larry Marcos Cassol 15 
Argenta, Chefe do Departamento de Pediatria e Puericultura e colocou em apreciação o 16 
ITEM 1 - Ata de número 316, a qual foi aprovada pelos presentes. ITEM 2- AD 17 
Referendum da Direção:  a) Processo 001697/2006-62, revalidação de diploma de Ozires 18 
Vieira Cardoso de Souza; b) Processo 002857/2006-19, revalidação de diploma de Josirene 19 
Maria Alves de Araújo. Ambos processos foram aprovados pelos Conselheiros. ITEM 3- 20 
Foi aberto uma espaço para Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis, no qual o Psicólogo Jaisso 21 
Vautero fez uma explanação sobre os serviços fornecidos pela PRAE, tipo bolsas, 22 
moradias... etc. Falou que a PRAE  tem dado bastante assistência psicológica aos alunos 23 
com dependência de drogas e alcoolismo. A professora Stela Maris de Mello Padoin, Sub-24 
Chefe do Departamento de Enfermagem, comentou que no Curso de Enfermagem tem 25 
aumentado o número de alunos com problemas psiquiátricos e aprova esta iniciativa da 26 
PRAE. ITEM 4 Foi aprovado pelos Conselheiros o memorando 080/08, do Curso de 27 
Enfermagem, que aprova aumento de vagas no Curso de Enfermagem para o REUNI. 28 
ITEM 5- Assuntos Gerais:  O Professor Renan pediu que as Chefias divulguem  a eleição 29 
dos representantes no Conselho Universitário, Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, 30 
Conselho de Curadores e CPPD e que as inscrições serão no período de 01 a 05 de 31 
setembro/08. O professor Renan comunicou que recebeu o memorando 017/08 – Comitê de 32 
Ética em Pesquisa / PRPGP, o qual solicita preenchimento de um formulário pelas 33 
subunidades que armazenam material biológico, para fins de pesquisa. Também foi dado 34 
ciência, aos presentes, do edital 049, de 25 de agosto de 2008, que torna público os 35 
concursos na UFSM e o professor Renan solicitou que as subunidades, que foram 36 
contempladas com vagas, devam agilizar a realização dos concursos. Foi lido para os 37 
presentes o memorando 086/2008 – PRPGP, que solicita empréstimos de anfiteatros e salas 38 
de aulas, com computadores e data show para Jornada Acadêmica Integrada. O professor 39 
Renan salientou que o ano passado já foi feito nessas salas e necessitam de mais salas. 40 
Informou que neste período não haverá aula na UFSM e que não se pode negar. Foi aberto 41 
um espaço para o Gabinete de Projetos do CCS, o Servidor Marionaldo da Costa Ferreira, 42 
Diretor do GAP, entregou aos presentes um manual de Registro e Avaliação de Projetos – 43 
CCS e forneceu maiores explicações sobre o atual funcionamento do GAP. O professor 44 
Renan comentou que o Hospital Universitário quer registrar os seus projetos no GAP do 45 



CCS, acha muito bom, pois aumentaria a produção do CCS, porém não concorda com a 46 
participação destes projetos na distribuição da verba de FIEX  ou FIPE. O professor Paulo 47 
Afonso Burmann, Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Ciências 48 
Odontológicas, lembrou os conselheiros que existe uma minuta de resolução para professor 49 
Associado e que é importante a participação de todos para a melhoria na análise de 50 
processos, do referido assunto. A professora Margrid Beuter, Coordenadora do Curso de 51 
Enfermagem, falou que está muito satisfeita com o resultado do ENADE, no que se refere 52 
ao seu Curso. Concluiu dizendo que tiveram um desempenho excelente em se tratando de 53 
uma Universidade do interior, passando por uma fase difícil e ainda conseguir motivar os 54 
alunos. Aproveitando o assunto, a professora Themis Maria Kessler, Coordenadora do 55 
Curso de Fonoaudiologia, falou que a Fonoaudiologia, da UFSM, ficou em primeiro lugar, 56 
no ENADE. Que está muito satisfeita com esses resultados.O presidente deu por encerrada 57 
a reunião e para constar, eu, Roberto Lovatto Penna, Secretário do CCS, lavro esta Ata 58 
juntamente com os presentes. Lista de presença anexa. 59 
Roberto Lovatto Penna 60 
Secretário do CCS 61 


