
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 1 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA 2 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 3 
 4 
 5 
 6 

ATA REUNIÃO 327 7 
 8 
 9 
Data: 24.09.09 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 quatro dias do mês de setembro do ano de dois mil e nove, às 08 14 
horas e trinta minutos, iniciou-se a reunião 327 (trezentos e vinte e sete). Iniciando 15 
os trabalhos o Professor Renan Rademacher, Diretor do Centro de Ciências da 16 
Saúde (CCS) deu posse ao novo integrante do Conselho, professor Itamar dos 17 
Santos Riesgo, Chefe do Departamento de Ginecologia e Obstetrícia e passou 18 
para o primeiro item da pauta: ITEM 1 – Foi aprovada a Ata de número 326 por 19 
todos os presentes. ITEM 2- Foi liberado um espaço para o Sr. José Carlos 20 
Segalla, Diretor do Departamento de Material e Patrimônio –DEMAPA, para falar 21 
sobre a aquisição de passagens aéreas e adequações da compra ao Sistema de 22 
compra de diárias e passagens. ITEM 3 – Foram aprovados os pareceres da 23 
CELN: Parecer 15/09, encaminhado pelo Departamento de Análises Clínicas e 24 
Toxicológicas, que trata do processo 005545/2009-00 – Concurso para professor 25 
Adjunto na área de Toxicologia Clínica. Parecer 016/09, encaminhado pela 26 
Direção do CCS, que trata da aprovação dos vários concursos de monitorias 27 
realizados pelos Departamentos do CCS. Foi aprovado o regulamento do 28 
Programa de Pós-Graduação em Enfermagem – Mestrado – Memorando 079/09, 29 
do referido Curso. Também foram aprovados dois convênios de estágio, 30 
encaminhados pelo Curso de Medicina: a) Convênio de estágio – processo 31 
011892/2009-63, a ser firmado entre a UFSM, FATEC e o Município de Jarí. B) 32 
convênio de estágio  - processo 011747/2009-82, a ser firmado entre a UFSM, 33 
FATEC e o município de Alegrete. ITEM 4 - Assuntos gerais:O professor Renan 34 
lembrou, aos conselheiros, que devido ao aumento do valor das diárias os Chefes 35 
de Subunidades deverão prestar atenção aos saldos de seu setor. O professor 36 
Renan comunicou a progressão de dois docentes de professor Associado I para 37 
Associado II, são eles: Tânia Maria Tochetto e Elisabeta Albertina Nietsche. 38 
Dando prosseguimento a pauta da reunião, foi aprovado por todos os presentes a 39 
homologação do I Encontro Integrado em Fonoaudiologia - IV Simpósio de 40 
Pesquisa em Distúrbios da Comunicação Humana e XVIII Semana Acadêmica da 41 
Fonoaudiologia, que se realizará de 28 a 30/09/09. Comunicações: O Diretor fez 42 
as seguintes comunicações: O governo federal investirá um milhão de reais em 43 
eventos científicos de 2010; A direção tomou uma atitude antipática de não liberar 44 
salas de aulas para “ligas” dos alunos do Curso de Medicina, tendo em vista a 45 
falta de sala para aulas normais. Oficialmente não existem as tais Ligas (Liga de 46 
oncologia, pneumologia, cardiologia, endocrinologia, etc..). O professor Antonio 47 



Roberto Bisogno, Chefe do Departamento de Odontologia Restauradora, pediu 48 
permissão para levar o assunto ao CEPE e que pode se tratar de mais um caso de 49 
segregação. A professora Roseane Cardoso Marchiori, Chefe do Departamento de 50 
Clínica Médica falou que as Ligas de Neurociências e Trauma estão oficializadas e 51 
que são grupos de alunos orientados por docentes. O professor José Edson Paz 52 
da Silva, Coordenador do Curso de Farmácia informou que foi convidado a 53 
participar da Liga de Neurociências e verificou que o grupo é bem organizado. 54 
Também falou, a favor do grupo, a professora Margrid Beuter, Coordenadora do 55 
Curso de Enfermagem, que também foi convidada. O professor João Regis Miolo, 56 
Chefe do Departamento de Fisiologia e Farmacologia, disse que é indiscutível a 57 
necessidade de grupos de estudo, porém acha que deveria oficializar os referidos 58 
grupos com monitoria subsidiada, projetos de ensino, pesquisa e extensão ou 59 
Disciplina complementar de graduação  (DCG). A professora Leris Salete 60 
Haeffner, Coordenadora do Curso de Medicina, falou que está preocupada com a 61 
propaganda de medicamentos, nas tais Ligas. O professor Renan concluiu 62 
dizendo que a Direção não irá fornecer mais chaves para alunos ou monitores e 63 
sim para Servidores e Professores, pois muitos alunos pedem chaves para 64 
professores e que são destinadas as ligas. A professora Marli Matiko A. de 65 
Campos, Chefe do Departamento de Análises Clínicas e Toxicológicas, falou que 66 
na próxima semana o CCS terá a visita da Assessoria do Pró-Saúde. Convida 67 
todos para uma reunião da comissão assessora, e que também há uma previsão 68 
de novos grupos para o biênio 2010-2011, no dia 30/09/09, às quatorze horas na 69 
sala 1230, do CCS. O professor Renan comunicou que a Universidade irá 70 
participar da FEISMA e que estamos selecionando projetos que se relacionam 71 
com a comunidade. Lembra que maiores informações deverão solicitar ao servidor 72 
Marionaldo Ferreira, Diretor do GAP/CCS. A professora Themis Kessler, 73 
Coordenadora do Curso de Fonoaudiologia, convida a todos a participar do 74 
Encontro que o Curso de Fonoaudiologia estará realizando na próxima Semana. 75 
Serão treze minicursos e uma videoconferência. O professor João Regis Miolo 76 
solicita que as salas ocupadas pelo CCSH sejam devolvidas ao CCS, quando da 77 
desocupação das mesmas. O professor Renan informa que possui um documento 78 
que trata da referida devolução. O professor Paulo Afonso Burmann, Coordenador 79 
do Programa de Pós-Graduação em Ciências Odontológicas solicita o empenho 80 
da Direção do CCS, no sentido de reestabelecer o cumprimento do acordo entre 81 
CCS e CCSH, na utilização do espaço fisco comum (Antiga Reitoria). Ultimamente 82 
a Direção do CCSH tem dificultado o empréstimo do Anfiteatro do CCSH. A 83 
professora Tânia Denise Resener, Coordenadora da Residência Médica, informa 84 
que foram aprovados pela Comissão Estadual de Residência Médica três 85 
programas de Residência, que são: Dermatologia, Medicina Intensiva do Adulto e 86 
Infectologia Pediátrica.O presidente deu por encerrada a reunião e para constar, 87 
eu, Roberto Lovatto Penna, Secretário do CCS, lavro esta Ata juntamente com os 88 
presentes. Lista de presença anexa. 89 
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