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em anexo. 13 
Aos vinte e cinco dias do mês de junho do ano de dois mil e nove iniciou-se a 14 
reunião 324 (trezentos e vinte e quatro). Iniciando os trabalhos o Professor Renan 15 
Rademacher, Diretor do Centro de Ciências da Saúde deu as boas vindas ao novo 16 
membro do Conselho, Rafael Cabral Macedo, representante dos acadêmicos do 17 
Curso de Medicina. ITEM 1 – Foi aprovada a Ata de número 323, por todos os 18 
presentes. ITEM 2-- Foram aprovados os seguintes atos “Ad Referendum”: a) 19 
Processo 006191/2009-11, encaminhado pelo Curso de Fisioterapia, que trata do 20 
convênio a ser firmado entre a UFSM e a Clínica de Fisioterapia e Reabilitação – 21 
Rosani Schittler e CIA LTDA. b) Processo 006470/2009-76, encaminhado pelo 22 
Curso de Fisioterapia, que trata do convênio a ser firmado entre a UFSM e o 23 
Centro de Fisiloterapia – Carla Cristine Pagel Classen e CIA LTDA. c) Processo 24 
006474/2009-54, encaminhado pelo Curso de Medicina, que trata do acordo de 25 
cooperação técnica a ser firmado entre a UFSM e o Hospital de Caridade São 26 
Roque de Faxinal do Soturno. d) Proc 006192/2009-57, encaminhado pelo Curso 27 
de Médicina , que trata do convênio a ser firmado entre a UFSM e a Universidade 28 
Federal de Pernambuco. e) Processo 006712/2009-21, encaminhado pelo Curso 29 
de Fisioterapia, que trata do convênio de estágio a ser firmado entre a UFSM e  30 
Consultório de Fisioterapia. ITEM 3 – Pareceres da Comissão de Ensino, 31 
Legislação e Normas. Foram aprovados por todos os presentes, os pareceres: a-32 
Parecer 08/09-CELN, de 15/06/09, que trata do processo 000698/2009-52 – 33 
abertura de concurso público para professor Adjunto na área de Tecnologia de 34 
Medicamentos e Cosméticos; b- Parecer 09/09-CELN, de 21/06/09, que trata do 35 
processo 020693/2008-65 – abertura de concurso público para professor Adjunto 36 
na área de Dentística. ITEM 4 – Assuntos Gerais: Foi aprovado, pelos presentes, 37 
a oficialização do II Seminário de Aquisição Fonológica, que se realizará no 38 
período de 10 a13 de novembro de 2009, evento promovido pelo Curso de Pós-39 
Graduação em Distúrbios da Comunicação Humana. Dando prosseguimento a 40 
reunião, o professor Renan solicitou que os presentes analisem um documento 41 
encaminhado pelo professor José Edson Paz da Silva, que trata das normas de 42 
caderno didáticos utilizados no Centro de Ciências Rurais e tragam sugestões 43 
para próxima reunião, pois o CCS irá fazer uma norma a ser utilizada na ascensão 44 
à classe de Professor Associado, pois atualmente, a comissão está com um 45 
processo na Procuradoria Jurídica, da UFSM, para parecer sobre a definição do 46 
que é caderno didático. O Professor Renan comentou também, que o Centro 47 



possui somente seis docentes titulares/doutores. Disse que é uma classe em 48 
extinção e que está se tornando difícil reuni-los uma ou duas vezes por semana. 49 
Informou, aos presentes, que por uma decisão da Direção e da Comissão de 50 
Acesso a Classe de Professor Associado, os processos serão analisados uma vez 51 
por mês, em torno do dia 15, agrupando assim, todos os processos para os 52 
trâmites cabíveis, neste sentido o professor Renan pede às chefias que 53 
comuniquem a decisão ao seu Setor. Outro tema, informado pelo Diretor do CCS, 54 
foi que o Sistema de Concessão de Diárias e Passagens (SCDP) é do governo 55 
federal e não do CCS ou da Reitoria e que devemos estar atentos às solicitações 56 
e relatórios. Quanto aos documentos comprobatórios dos relatórios, os mesmos 57 
deverão ficar arquivados nos setores de origem, que deverão estar disponíveis, 58 
naquele setor, sempre que solicitados. Finaliza este tema lembrando que após a 59 
viagem, os docentes deverão fazer o relatório com a maior brevidade possível. 60 
Outro tema enfatizado pelo professor Renan é que as solicitações de refeições, 61 
quando solicitadas deverão ser em nome dos convidados e apenas uma pessoa 62 
de acompanhante por refeição. Enfatiza que é uma norma da Universidade. O 63 
professor Renan leu um documento informando que o CCS estará disponibilizando 64 
um Curso de computação para os servidores técnico-administrativos, a partir de 65 
06 de julho de 2009, num total de 120 horas. O horário sugerido para o curso é 66 
das 13:00 até as 14:30, de segunda a sexta-feira, sendo que na segunda , quarta 67 
e sexta as aulas serão presenciais. A professora Clarice Madalena Rolim, 68 
Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Ciências Farmacêuticas, acha 69 
que o horário pode prejudicar o bom andamento dos setores do CCS. A 70 
professora Stela Maris de Mello Padoin, Sub-Chefe do Departamento de 71 
Enfermagem, falou que os servidores tem respaldo legal para educação 72 
continuada e que é possível fazer o curso dentro de um horário de serviço. Com a 73 
palavra novamente, o professor Renan informou que o escritório de advogado 74 
Wagner Associados estão com formulário para solicitar que o imposto de renda 75 
não incida sobre o abono de permanência de professores que tenham tempo para 76 
se aposentar e que estão na ativa. O presidente deu por encerrada a reunião e 77 
para constar, eu, Roberto Lovatto Penna, Secretário do CCS, lavro esta Ata 78 
juntamente com os presentes. Lista de presença anexa. 79 
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