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Aos dezoito dias do mês de maio do ano de dois mil e dez, às 08 horas e trinta 12 
minutos, iniciou-se a reunião de número 333 (trezentos e trinta e três), do Conselho 13 
do Centro de Ciências da Saúde. Abrindo os trabalhos o Professor Paulo Afonso 14 
Burmann, Diretor do Centro de Ciências da Saúde (CCS) destacou que era a 15 
primeira reunião sob sua presidência e do Professor Doutor Renato Borges 16 
Fagundes e que desejava que todos continuassem empenhando seus esforços e 17 
dedicação ao CSS e à UFSM. Na seqüência apresentou a pauta que foi aprovada 18 
com pequenas alterações na ordem. O Presidente do Conselho deu, então, posse 19 
aos novos integrantes do Conselho: servidor técnico administrativo Vilson Gonçalves 20 
de Menezes que assume em substituição ao servidor Jari Gonçalves e o servidor 21 
docente Carlos Alexandre Sousa Bier, como atual Coordenador do Curso de 22 
Odontologia em substituição ao Prof. Jorge Flores. Apresentou sua mensagem de 23 
boas-vindas aos novos conselheiros desejando-lhes ótimo trabalho e participação. 24 
Dando continuidade passou para o primeiro item da pauta: – Por todos os presentes 25 
foram aprovadas as Atas de número 331 e 332. Solicitou, então, autorização ao 26 
Conselho para receber no plenário, representantes da Pró-Reitoria de Recursos 27 
Humanos para esclarecer, a todos os conselheiros, sobre o levantamento de 28 
necessidades de Capacitação dos Servidores Técnicos Administrativos em 29 
Educação. Após a explanação, o Presidente solicitou a atenção de todos à demanda 30 
da PRRH, que vinha ao encontro das expectativas de dirigentes e servidores do 31 
CCS. A seguir colocou em apreciação atos “Ad Referendum” do Conselho do CCS: 32 
processo 008150/2009-51, parecer CLN-CCS 04/2010 de 16.04.2010 favorável à 33 
progressão funcional do Professor Assistente nível 4 Geraldo Fagundes Serpa para 34 
Professor Adjunto nível 1; processo 004403/2010-51 de 25/03/2010- Convênio de 35 
Estágio entre SOLAE do Brasil Indústria e Comércio de Alimentos e o curso de 36 
Farmácia; parecer favorável sobre a abertura de concurso público – vaga Professor 37 
Visitante – no  Departamento de Fonoaudiologia, no Programa de Pós Graduação 38 
em Distúrbios da Comunicação Humana. Todos os atos “Ad Referendum” foram 39 
homologados por unanimidade. Após o Professor Jose Edson Paz da Silva iniciou a 40 
leitura dos pareceres oriundos da Comissão para Progressão na Carreira Docente: 41 
02/2010 de 14/04/2010, favorável ao acesso do Professor Gustavo Adolfo Terra 42 
Quesada à classe de Professor Associado; 03/2010 de 05/04/2010, favorável ao 43 
acesso da Professora Silvia Gonzalez Monteiro à classe de Professor Associado; 44 
parecer 04/2010 de 20/04/2010 favorável à progressão horizontal da Professora 45 



Leris Salete Bonfanti Haeffner de Professor Associado I para Professor Associado II;  46 
parecer 05/2010 de 20/04/2010, favorável ao acesso da Professora Maria de 47 
Lourdes Denardin Budó à classe de Professor Associado; parecer 06/2010, 48 
favorável progressão da Professora Tania Maria Tochetto à classe de Professor 49 
Associado III; parecer 07/2010, parecer favorável à progressão horizontal da 50 
Professora Carmem Lúcia Colomé Beck para professor Associado II; parecer 51 
08/2010 favorável à progressão horizontal do Professor Alexandre Dorneles Pistoia 52 
para Professor Associado II; parecer 09/2010 de 13/05/2010 favorável à progressão 53 
horizontal da Professora Maria Gabriela Pereira de Carvalho para Professor 54 
Associado II. Todos os pareceres foram referendados pelo Conselho do CCS. A 55 
seguir foi aprovado o novo Regulamento do Programa de Pós-graduação em 56 
Ciências Odontológicas. Em apreciação o projeto do Programa de Pós Graduação 57 
em Reabilitação Físico-Motora - nível de Mestrado Acadêmico foi aprovado por 58 
unanimidade, tendo sido exaltado pelo Diretor do CCS, que manifestou seu apoio ao 59 
programa. Tratando do item seguinte da pauta, foram discutidas as planilhas das 60 
provas escrita e didática para Concurso Público para provimento de cargo de 61 
Docente do ensino superior, conforme o estabelecido pela Resolução - UFSM 62 
020/2009, no seu artigo 26o. Após propostas e discussão pelo plenário, por 63 
unanimidade foram aprovadas as planilhas para as provas escrita e didática, que 64 
estão anexadas a esta ata. Em assuntos gerais o Professor Paulo Afonso Burmann, 65 
manifestou que tem recebido algumas propostas, de parte de alguns conselheiros, 66 
no sentido de mudança de horário e de dia para a realização das reuniões do 67 
Conselho do Centro. Ficou acordado entre os presentes que o assunto deverá ser 68 
analisado na próxima reunião, tendo sido sugerida a mudança para quartas-feiras, a 69 
partir das 13h30m. O Presidente salienta que recebeu da secretaria dos Conselhos 70 
Superiores informação que o CCS teria que indicar um novo representante, ou 71 
reconduzir a atual representante, a Professora Clarice Madalena Bueno Rolim, para 72 
atuação como titular do Conselho de Ensino Pesquisa e Extensão – CEPE. Os 73 
conselheiros optaram por aprovar a recondução da referida Professora. Para a 74 
suplência da Professora Léris Salete B. Haeffner no CEPE foi indicado o Professor 75 
Carlos Fernando de Mello e em substituição ao Professor Jorge Abel Flores, 76 
suplente no CEPE, o Conselho indicou o Professor Jadir Camargo Lemos. Foi, 77 
também, indicado e aprovado o nome do professor Antônio Roberto Bisogno para 78 
representar o CCS na comissão que trabalha ações para as festividades dos 79 
cinqüenta anos da UFSM. Em assuntos gerais, o Professor Paulo Afonso Burmann, 80 
informou que os Diretores de Centro da UFSM encaminharam correspondência ao 81 
Magnífico Reitor solicitando informações sobre o quadro de CDs e Funções 82 
Gratificadas (FG). Informou ainda sobre as discussões em torno do plano de gestão 83 
da UFSM, através da PROPLAN e solicitou a participação dos dirigentes e da 84 
comunidade do CCS. Comunicou, ainda, que o Diretório Acadêmico da Fisioterapia 85 
ratificou os nomes da acadêmica Tanise Lopes Mussoline e Joane Ribeiro (suplente) 86 
como representantes estudantis junto ao Conselho do CCS. Nada mais havendo a 87 
tratar. O presidente deu por encerrada a reunião e para constar, eu, Marionaldo da 88 
Costa Ferreira, Secretário do CCS, lavro a presente ata.  89 


