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Data: 29.10.09 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 nove dias do mês de outubro do ano de dois mil e nove, às 08 horas e 14 
trinta minutos, iniciou-se a reunião 328 (trezentos e vinte e oito). Iniciando os 15 
trabalhos o Professor Renan Rademacher, Diretor do Centro de Ciências da 16 
Saúde (CCS) deu posse aos novos integrantes do Conselho: professora Carmen 17 
Lucia Colomé Beck, Chefe do Departamento de Enfermagem e Sabrina 18 
Cavalheiro Bordignon, representante acadêmica, suplente, do Curso de 19 
Fonoaudiologia e passou para o primeiro item da pauta: ITEM 1 – Foi aprovada a 20 
Ata de número 327 por todos os presentes. ITEM 2- Foram aprovados os 21 
seguintes processos e documentos: a) “ad Referendum” da Direção, que trata do 22 
processo 012907/2009-19, que encaminha convênio de estágio a ser firmado 23 
entre o Curso de Fisioterapia/UFSM e a Clínica de Fisioterapia JB, de Santa Cruz 24 
do Sul; b) Processo 001888/2009-97, do Departamento de Farmácia Industrial, 25 
que trata do plano de trabalho a ser firmado entre a UFSM e a FINET/FATEC, 26 
através do Centro de Biodisponibilidade e Farmacocinética – CEBIFAR; c) 27 
atualização do Regulamento interno do Programa de Pós-Graduação em 28 
Farmacologia; d) Memorando 065/09, do Curso de Fonoaudiologia, que trata do 29 
convênio entre a UFSM e Universidade de TALCA-Chile; e) Atualização do 30 
regulamento interno do Programa de Pós-Graduação em Ciências Farmacêuticas. 31 
ITEM 3 – Assuntos Gerais: O professor Renan deu ciência aos presentes que os 32 
professores Paulo Afonso Beltrame e Itamar Riesgo passaram para a Classe de 33 
Professor Associado e que o professor Carlos Mello passou da classe de 34 
professor Associado I para II. Dando prosseguimento à reunião, o professor 35 
Renan lembrou aos presentes que enviou um documento (proposta de resolução) 36 
que tratava de solicitar sugestões de normas de formaturas, as quais deveriam ser 37 
enviadas para Reitoria. Foi então, distribuídas novamente , nesta reunião, a 38 
sugestão da Pró-Reitoria e concluiu dizendo que a Direção estará aguardando  o 39 
envio destas sugestões. Passando para o tema Vagas Docentes, o professor 40 
Renan informou que o Pró-Reitor de Graduação avisa que tendo em vista o 41 
período eleitoral de abril de 2010 a janeiro de 2011 não poderão haver 42 
contratações de servidores, o mesmo está solicitando que os Departamentos que 43 
tenham vagas não preenchidas, quer por falta de candidatos ou que não foram 44 
abertas as inscrições, que providenciem abrir o processo até o dia 06/11/09. O 45 
professor pediu, aos Coordenadores de Cursos de Pós-Graduação, que não 46 
tragam banca de defesa de teses ou dissertações na primeira quinzena de janeiro 47 



de 2010, pois neste período a Direção não possui verbas para pagar passagens, 48 
diárias, alimentação e hotéis. Lembrou também, que as subunidades tem até o dia 49 
03 de novembro para realizar alguma execução financeira inclusive taxas de 50 
Inscrições. Prosseguindo a reunião o professor Renan falou que o seu mandato 51 
como Diretor do CCS terminará em final de abril de 2010 e que até lá seria bom já 52 
ter sido realizado a consulta à comunidade, sugeriu também, que o processo 53 
eleitoral deveria começar agora e a consulta ocorrer em dezembro de 2009. 54 
Lembrou que, o segundo semestre letivo  de 2009 termina em janeiro, em 55 
fevereiro os docentes estarão em férias e que seria muito ruim o CCS ficar sem 56 
Vice-Diretor pois, até a aprovação da lista tríplice, a ser encaminhada para o 57 
governo Federal poderá resultar em o CCS ser Administrado por Diretor Pró-58 
Tempore. Acredita que para a Direção do CCS não seria bom e que a Secretaria 59 
do Centro está sofrendo com a diminuição dos Servidores e finalmente que o Vice-60 
Diretor ajudaria muito. O professor João Regis Miolo, Chefe do Departamento de 61 
Fisiologia e Farmacologia falou que seria muito bom ocorrer a consulta antes do 62 
término do ano, pois o novo Diretor eleito poderia iniciar o ano sem atropelo e com 63 
planejamento de suas atividades. A professora Carmen Lucia Colomé Beck acha 64 
que é um tempo muito curto para fazer a consulta e mobilizar docentes e alunos. 65 
O Professor José Edson Paz da Silva, Coordenador do Curso de Farmácia, pensa 66 
que  o novo Diretor não deverá iniciar em maio de 2010 , pois se isto ocorrer será 67 
com Diretor Pró-tempore e que a Direção do CCS necessita de um Vice-Diretor 68 
atuante, de forma a ajudar e agilizar as decisões nas ausências do Diretor. O 69 
Professor Antonio Roberto Bisogno , Chefe do Departamento de Odontologia 70 
Restauradora, concorda com a proposta da professora Carmen Colomé Beck e 71 
não vê como prejuízo fazer a consulta em 2010. A professora Themis, 72 
Coordenadora do Curso de Fonoaudiologia, concorda com a idéia do professor 73 
Antonio Roberto Bisogno e comenta que pode-se deflagrar o processo de eleição 74 
agora e a eleição mais tarde. Ficaram duas propostas para serem votadas. A 75 
primeira propõe que a consulta à comunidade para Direção do CCS ocorra em 76 
dezembro de 2009 e a segunda para março de 2010. A segunda proposta teve 77 
vinte votos a favor e a primeira oito votos. Ficou aprovada, pelo conselho, a 78 
Comissão formada para realizar a consulta à comunidade os seguintes membros: 79 
dois servidores docentes (Marcos Martins Neto e Jorge Abel Flores); Servidores 80 
técnicos em Educação ( Marionaldo da Costa Ferreira e Neli Chaves Domingues) 81 
e os Acadêmicos (Sabrina Bordignon e o acadêmico do Curso de Medicina que 82 
será encaminhado pela professora Roseane Cardoso Marchiori, Chefe do 83 
Departamento de Clínica Médica. O professor João Regis Miolo solicitou a palavra 84 
para manifestar o seu descontentamento com a limpeza realizada pela firma 85 
Sulclean, alega que as funcionárias que se aposentam, adoecem ou que entram 86 
em atestado não são substituídas e consequentemente sobrecarregam as demais, 87 
decaindo o trabalho. Prefere não mandar um documento, pois ocorrem punições 88 
por simples reclamações. Lembra que: os trabalhos não são supervisionados; que 89 
a limpeza se resume em varrer; o material é escasso; material de baixa qualidade 90 
e super diluído. Sugere um documento assinado por todas as chefias, a fim de 91 
evitar represálias, que foi concordado por todos. A professora  Maria Elaine 92 
Trevisan, Coordenadora do Curso de Fisioterapia, além de concordar com o 93 
professor João Regis Miolo e realçou que é impossível dar aula no mesmo turno 94 



do trabalho do faxina. O professor Renan solicita que as chefias façam um 95 
documento único, não pontuando  cada setor. Como último tema da reunião.O 96 
presidente deu por encerrada a reunião e para constar, eu, Roberto Lovatto 97 
Penna, Secretário do CCS, lavro esta Ata juntamente com os presentes. Lista de 98 
presença anexa. 99 
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