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Aos sete dias do mês de julho do ano de dois mil e dez, às 14 horas, iniciou-se 
a reunião de número 335 (trezentos e trinta e cinco), 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 para apreciação do 
plenário a proposta de pauta. Foi aprovado por unanimidade a seguinte pauta: 
Apreciação da ata da 334ª sessão; Apreciação de atos “Ad referendum”; 
Cadernos didáticos; Avaliação de desempenho para progressão e acesso a 
classe de Professor Associado (dar conhecimento ao conselho); Espaço físico 
– salas de aula; Assuntos Gerais. A ata 334ª sessão foi aprovada na íntegra. 
Colocado em apreciação o “ad referendum” sobre o Projeto Político 
Pedagógico do curso de Fonoaudiologia. Após esclarecimentos sobre o projeto 
de parte da representante do Curso de Fonoaudiologia os conselheiros 
aprovaram por unanimidade. Na seqüência foi discutido o processo 
004208/2010-21, que trata da contratação da FATEC para execução do projeto 
“Isolamento, Biologia Molecular, Microscopia Eletrônica e Sorologia de Agentes 
Virais”, do Dep. De Microbiologia e Parasitologia, que foi aprovado por 
unanimidade. Seguindo a pauta, a discussão sobre os cadernos didáticos foi no 
sentido da revogação da decisão do conselho em ata de número 245 de 1999, 
que aprovou que cada unidade cobrasse o valor que bem entendesse. 
Colocado em discussão, o Presidente do Conselho manifestou posição da 
direção do CCS contrária a cobrança dos cadernos didáticos. A Professora 
Clarice Madalena Bueno Rolim manifestou-se informando que essa discussão 
sobre cadernos didáticos poderia ser mais discutida para que novas ações 
fossem apontadas. A Professora Laura Guido manifestou seu 
descontentamento com essa situação, pois ela foi uma das que cobrou os seus 
cadernos didáticos e repassou o recurso à Direção do CCS. O Professor Paulo 
Burmann observou que o desconforto da professora não se justificava, pois sua 
ação atendia ao estabelecido em Conselho do CCS em data anterior. A 
decisão final dos conselheiros foi de determinar a suspensão da cobrança dos 
cadernos didáticos e que cada subunidade custearia a produção dos cadernos 
na gráfica da Universidade, com eventual suporte orçamentário do centro. 
Avançando na pauta, foi dado conhecimento aos conselheiros, os pareceres da 
banca avaliadora sobre a progressão e acesso a classe de professor 
associado; As Professoras Adj. Clarice Madalena Bueno Rolim Ijoni Hilda 



Costabeber ascenderam à classe de Professor Associado, nível I; O Professor 
Associado II Sydney Hartz Alves ascendeu ao nível III, enquanto que  
Professor Associado I Henrique Hollweg ao nível II. Após a leitura dos 
pareceres, o presidente dos trabalhos, solicitou permissão ao plenário para que 
fosse possibilitada a entrada ao recinto das professoras, Zuleica Tabarelli e 
Liliane de Freitas Bauermann, para apresentar a campanha sobre o uso de 
drogas que o CCS, ancorada no projeto “Prevendrogas”, com apoio efetivo da 
Direção do CCS e com a decisiva participação dos Diretórios Acadêmicos dos 
cursos do CCS. A conselheira Neli Chaves Domingues manifestou que seria 
adequado que tais ações fossem estendidas para toda UFSM. Continuando a 
pauta, Professor Paulo Burmann, ponderou que o CCS, a partir das suas 
subunidades deveria planejar a melhor utilização do espaço fisco; a 
necessidade de otimização dos espaços hoje existentes não podem ser 
ignoradas, uma vez que com freqüência estas demandas têm chegado à 
Direção do Centro. Após manifestações dos conselheiros, apontando para a 
real necessidade de otimizar espaços para melhor aproveitamento, ficou 
definido que os Chefes de Departamento e Coordenadores de Curso irão 
discutir no âmbito da sua subunidade e indicar à direção as possibilidades de 
melhor aproveitar os espaços existentes. Em assuntos gerais foi informado 
pelo presidente do Conselho, que a professora Laura Guido já está discutindo 
junto a Secretaria de Apoio Internacional-SAI, a participação do CCS em 
eventos internacionais, devido a uma portaria do Gabinete do Reitor  que assim 
a designou. O Presidente consulta o Conselho sobre a possibilidade de a 
professora Laura Guido continuar a representar o Centro de Ciências da Saúde 
nesta missão. Foi aprovado pela unanimidade que a referida Professora deve 
seguir nessa representação. O presidente do conselho agradeceu pela 
presença e participação de todos e declarou encerrada a reunião. Nada mais 
havendo a tratar, eu Marionaldo da Costa Ferreira, Secretário do CCS, lavrei a 
presente Ata, que vai por mim assinada e acompanhada da lista de presença. 
  

 

 

 

 

 


