
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 1 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA 2 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 3 
 4 
 5 
 6 

ATA REUNIÃO 326 7 
 8 
 9 
Data: 27.08.09 10 
Local: Sala de Reuniões do CCS 11 
Participantes: Membros do Conselho do Centro, conforme lista de presença 12 
em anexo. 13 
Aos vinte e sete dias do mês de agosto do ano de dois mil e nove, às 08 horas e 14 
trinta minutos, iniciou-se a reunião 326 (trezentos e vinte e seis). Iniciando os 15 
trabalhos o Professor Renan Rademacher, Diretor do Centro de Ciências da 16 
Saúde passou para o primeiro item da pauta: ITEM 1 – Foi aprovada a Ata de 17 
número 325, por todos os presentes. ITEM 2- Foi aprovado o seguinte ato “Ad 18 
Referendum”: Convênio firmado entre a FINEP e a FATEC com a interveniência 19 
da UFSM, processo 009444/2009-08, do Departamento de Farmácia Industrial. 20 
ITEM 3 – Espaço ao Médico e Professor Fabio Lopes Pedro, da comissão de 21 
Infecção Hospitalar do HUSM (Infectologista). ITEM 4 - Assuntos gerais: Foi 22 
aprovado entre os presentes o convênio entre a Universidade Federal de Santa 23 
Maria e University of British Columbia, encaminhado pelo Programa de Pós-24 
Graduação em Ciências Odontológicas. O professor Renan solicitou aos 25 
presentes que não realizem compras pela FATEC sem antes verificar a 26 
disponibilidade de verba. Muitos docentes estão realizando suas compras e 27 
levando notas até a Secretaria do Centro sem agendamento prévio. Foi aberto um 28 
espaço para Servidor Marionaldo da Costa Ferreira, Diretor do Gabinete de 29 
Projetos do CCS, para que o mesmo demonstrasse como será feito a instalação 30 
de um painel digital, na hall do prédio 26, colocando as mais diversas informações 31 
sobre o CCS. Dando prosseguimento, o professor Renan elogiou a professora 32 
Maria Celeste Landerdahl, Chefe do Departamento de Enfermagem, por ter sido a 33 
única docente do CCS a ser contemplada com projeto PROEXT 2009. O professor 34 
Renan, também comunicou aos presentes, que em reunião com o Reitor da UFSM 35 
ficou acertado que o Departamento de Material e Patrimônio (DEMAPA) irá 36 
começar a recolher os materiais permanentes que não são usados mais. 37 
Continuou falando sobre a instalação, por parte da Reitoria, dos recipientes com 38 
álcool gel em toda a Universidade. A servidora Marta Inês Grassi, Diretora da 39 
Farmácia Escola, informou que pode fazer este produto, porém não em escala 40 
comercial e em grande quantidade. O professor Paulo Afonso Burmann, 41 
Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Ciências Odontológicas sugere 42 
uma campanha educativa, mas antes fazendo uma boa estrutura de material 43 
educativo para divulgação. O Professor José Salla, Chefe do Departamento de 44 
Cirurgia, sugeriu que a Direção do CCS reúna-se com a Comissão de Infecção 45 
Hospitalar do HUSM e vá até a Reitoria propor ações concretas de prevenção e 46 
evitar gastos excessivos. Retomando a palavra o professor Renan falou que no 47 



próximo dia 01/09/09, terça-feira, será realizado uma reunião com os Secretários 48 
de todas as Subunidades do CCS, com intuito de falar sobre Empenhos e Sistema 49 
de Concessão de Diárias e Passagens, pois a quantidade de encaminhamentos 50 
com erros é muito grande. Citou que foi enviado uma convocação a todos os 51 
Secdretários. Dando prosseguimento a pauta da reunião, foi aprovado a 52 
participação do presidente da Comissão de Ensino, Pesquisa e Extensão do CCS 53 
no Conselho do referido Centro, porém sem direito a voto. Atualmente o 54 
presidente da referida comissão é o professor Sydney Hartz Alves. A professora 55 
Clarice Madalena Bueno Rolim, Coordenadora do Programa de Pós-Graduação 56 
em Ciências Farmacêuticas comentou que foi aprovado no CEPE as novas 57 
normas de concurso público para professor e que as tabelas de pontuação 58 
deverão ser aprovadas em setembro do corrente. A professora Tânia Denise 59 
Resener, Coordenadora da Residência Médica informa que no dia dezoito de 60 
setembro, próximo, estará recebendo uma comissão que irá recredenciar dois 61 
programas. Estes programas devem ser recredenciados a cada cinco anos e 62 
concluiu dizendo que está iniciando um processo de avaliação de mais três 63 
programas. O presidente deu por encerrada a reunião e para constar, eu, Roberto 64 
Lovatto Penna, Secretário do CCS, lavro esta Ata juntamente com os presentes. 65 
Lista de presença anexa. 66 
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