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Data: 30.04.09 10 
Local: Sala de Reuniões do CCS 11 
Participantes: Membros do Conselho do Centro, conforme lista de presença em anexo. 12 

Aos trinta dias do mês de abril do ano de dois mil e nove iniciou-se a reunião 322 13 
(trezentos e vinte e dois). Iniciando os trabalhos o Professor Renan Rademacher, Diretor do 14 
Centro de Ciências da Saúde colocou em apreciação: ITEM 1 – Foi aprovada a  Ata de 15 
número 321, por todos os presentes. ITEM 2- Foram aprovados os seguintes atos “Ad 16 
Referendum”: a)Convênio de estágio entre a UFSM e o Instituto Tocantinense Presidente 17 
Antônio Carlos LTDA, encaminhado pelo Curso de Medicina, processo 002186/2009-21; 18 
b) Processo 001698/2006-27, revalidação de diploma de Wallen Werklaengh, do Curso de 19 
Fisioterapia. ITEM 3 – a)Parecer da CELN 03/09, Concurso público para professor 20 
Adjunto, na área de Saúde Pública, que trata do processo 018214/2008-41, encaminhado 21 
pelo Departamento de Saúde da Comunidade;  b) Parecer da CELN 04/09, concurso 22 
público para professor Adjunto, na área de Distúrbios Fonoaudiológicos de Origem 23 
Neurológica, no campo de Linguagem e Motricidade Orofacial – processo 017984/2008-76, 24 
encaminhado pelo Departamento de Fonoaudiologia; c) Parecer da CELN 06/09, que trata 25 
do memorando 017/09 – Aplicativo para proposta de Curso novo, do Programa de Pós-26 
Graduação em Assistência Farmacêutica, nível de Mestrado Acadêmico/Doutorado, 27 
encaminhado pelo Departamento de Farmácia Industrial; d) Parecer 09/09 da Comissão 28 
para acesso à Classe de Professor Associado: Alexandre Dorneles Pistóia, processo 29 
003031/2009-10. Todos os pareceres foram aprovados pela unanimidade dos presentes. 30 
ASSUNTOS GERAIS: 1) Foi aprovada a solicitação de inclusão de prova prática no 31 
concurso para professor Adjunto, do Departamento de Morfologia, na área de Histologia e 32 
Embriologia. Foi aprovado o convênio, a ser firmado entre a UFSM e a Universidade 33 
Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul – UNIJUÍ, encaminhado pelo 34 
Departamento de Morfologia. Foi aprovado o convênio a ser firmado entre a UFSM e a 35 
Universidade do Estado do Amazonas, encaminhado pelo Departamento de Morfologia. Foi 36 
aprovado o Edital 01/2009, que trata de ingresso e reingresso no Curso de Enfermagem. Foi 37 
também aprovado pela unanimidade dos presentes a indicação da professora Clarice 38 
Madalena Bueno Rolim para a Comissão de Ensino, Pesquisa e Extensão do Conselho de 39 
Ensino, Pesquisa e Extensão da UFSM. Passando para o tema limpeza no CCS, após várias 40 
discussões sobre a melhor maneira de conservar as salas de aulas limpas, ficou acertado que 41 
o Diretor do CCS pedirá a Empresa responsável que faça uma melhor escala com o pessoal 42 
que faz este tipo de trabalho. Fará também uma campanha com a assessoria de 43 
comunicação do CCS para motivar acadêmicos, funcionários e professores a manter salas 44 
de aulas, banheiros e demais dependências limpas. O professor Renan falou que a partir da 45 



data que O Sistema de solicitação de Diárias e passagens (SCDP) foi instalado na UFSM, 46 
as subunidades deverão, após digitalizar os pedidos e comprovantes (scanear ), arquivar 47 
este material, para que posteriormente quando solicitados por auditoria ou pela própria 48 
UFSM, os mesmos estejam prontos para comprovação. Quanto ao tema pontos de internet, 49 
o professor Renan falou que por incrível que pareça, está tudo parado. O CPD colocou 50 
calhas de fiação e alega falta de material para continuar o trabalho. Informa que já informou 51 
várias vezes ao Gabinete do Reitor. Finalizando a reunião o professor Renan informou que 52 
o xérox do CCS tem até o mês junho para deixar o prédio. O professor Renan falou que 53 
enviou aos Departamentos do CCS o memorando 010/09 da Pró-Reitoria de Pós-Graduação 54 
e Pesquisa, que trata do Plano de Qualificação docente da UFSM 2009-2013 – PLANFOR 55 
e comentou que o prazo para devolução do formulário é até 08/maio/09. O presidente deu 56 
por encerrada a reunião e para constar, eu, Roberto Lovatto Penna, Secretário do CCS, 57 
lavro esta Ata juntamente com os presentes. Lista de presença anexa. 58 
Roberto Lovatto Penna 59 
Secretário do CCS 60 


