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Aos quatorze dias do mês de junho do ano de dois mil e dez, às 08 horas, 
iniciou-se a reunião de número 334 (trezentos e trinta e quatro), do Conselho 
do Centro de Ciências da Saúde. Abrindo os trabalhos o Professor Paulo 
Afonso Burmann, Diretor do Centro de Ciências da Saúde (CCS) destacou que 
a necessidade da antecipação da realização dessa reunião, deu-se 
exclusivamente por necessidade de homologação dos concursos para Docente 
nos Departamentos de Clínica Médica e Estomatologia, com vistas à sua 
homologação pelo CEPE e posterior publicação no DOU antes do prazo legal 
de 03 de julho (ano eleitoral). O presidente colocou em apreciação a proposta 
de pauta, o que foi aceito por unanimidade. Dando seqüência à reunião, 
professor Paulo Burmann, solicitou ao Secretário a leitura do parecer 07/2010, 
da Comissão de Ensino, Legislação e Normas do CCS, que encaminha a 
homologação do resultado do Concurso no Departamento de Estomatologia, e 
que resultou na habilitação de Gustavo Nogara Dotto, com média 9,41 (nove 
vírgula quarenta e um). Foi aprovado pelo pleno de forma unânime. Em 
apreciação, o parecer 06/2010, encaminhado pela CELN do CCS, solicitando 
homologação do Concurso do Departamento de Clinica Médica, para Professor 
Adjunto, que habilitou Melissa Orlandin Premaor, na área de Ciências da 
Saúde - Clinica Medica, com média 8,51 (oito vírgula cinqüenta e um), foi 
homologado pelos senhores Conselheiros. A seguir o Diretor do CCS informou 
ao Conselho o parecer 010/2010, da Banca de Avaliação de Docentes – 
acesso e progressão à Professor Associado, favorável ao acesso à Classe 
Professor Associado da professora Marli Matiko de Campos. Foram, também 
informados que a Professora Ana Maria Toniolo da Silva e o Professor 
Bernardo Baldisserotto tiveram sua solicitação de progressão à Professor 
Associado nível 03 (pareceres 011/2010 e 012/2010, respectivamente). A 
Professora Melânia P. Manfron observou que entendia que a Comissão deveria 
verificar se fora cumprido o interstício legal conforme a resolução que trata do 
assunto. Verificando os registros funcionais, consta que ambos os casos 
cumpriram o interstício legal. Ainda que a resolução 003/2007 dispense a 
apreciação pelo Conselho da Unidade, a Direção do CCS buscou junto aos 
conselheiros o respaldo para solicitar a aprovação dos Convênios propostos 
pelo Curso de Fisioterapia entre a UFSM e a Fisioativa Clínica de Fisioterapia 
Ltda e um segundo entre a UFSM e a Arte Vita Stúdio Pilates e o Convênio 



proposto pelo Curso de Odontologia entre a UFSM e a SM Empreendimentos 
Odontológicos Ltda. Os três convênios foram aprovados pelos conselheiros 
presentes. A seguir, em assuntos gerais, O Diretor do CCS informou sobre a 
recomendação do Ministério Público Federal que destaca que os dirigentes nas 
diferentes escalas da UFSM devem observar os contratos de prestação de 
serviços terceirizados de portaria e vigilância. Solicitou, ainda, que da mesma 
forma, os dirigentes das subunidades ajudem na fiscalização do serviço de 
limpeza. A Direção deverá enviar por meio eletrônico a cópia do contrato 
referente ao serviço de limpeza. Comunicou que o CCS iniciará em breve uma 
ampla discussão sobre a otimização do espaço físico do CCS, no que diz 
respeito à adequação e distribuição. Neste sentido, destacou que deverão ser 
adquiridos os “Containers” para depósito de utensílios para descarte ao 
DEMAPA, após a concordância da PROINFRA e do DEMAPA, o que já 
ocorrera. Informou, também, que o horário de funcionamento do NEPIS e da 
Secretaria do CCS será contínuo entre 8:00 e 17:30. Falando sobre o 
orçamento do CCS, destacou que as subunidades receberão os extratos do 
seu orçamento nesta semana e reiterou a importância das subunidades 
projetarem para 2011 o seu plano de investimentos, uma vez que no segundo 
semestre iniciaremos a discussão sobre a nova matriz orçamentária do centro. 
Reforçou a importância de que o planejamento é peça chave para tenhamos 
um plano de gestão dos recursos públicos eficaz. Após algumas manifestações 
dos Conselheiros sobre os diferentes assuntos, o Professor Carlos Mello 
informou que a reunião do Colegiado do PPG Farmacologia decidiu não indicar 
representantes para a Comissão Editorial da Revista Saúde, por entender que 
há necessidade de que mantenham o foco em outras atividades do seu PPG. O 
Prof. Paulo Burmann, agradeceu pela presença e participação de todos e 
declarou encerrada a reunião, informando que, possivelmente, o Conselho 
necessite reunir-se novamente até o final do mês de junho em função de outras 
urgências processuais. Nada mais havendo a tratar, eu Marionaldo da Costa 
Ferreira, Secretário do CCS, lavrei a presente Ata, que vai por mim assinada e 
com a lista de presença em anexo. 

  

 

 

 

 

 


