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Aos vinte e cinco dias do mês de agosto do ano de dois mil e dez, às 14 horas, 
iniciou-se a 336ª reunião (tricentésima trigésima sexta), 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 aprovada por unanimidade a 
seguinte pauta: 1) Apreciação da ata da 335ª sessão; 2) Apreciação e 
homologação dos resultados de concurso público para cargo de docente- 
Departamento de Odontologia Restauradora; 3) Acordo de Cooperação 
Técnico Cientifico entre a UFSM (PPGO/CCS) e a Universidade de Salamanca-
USAL; 4) Avaliação de desempenho para progressão classe de Professor 
Associado (dar conhecimento ao conselho); 5) Criação da Comissão de 
Extensão; 6) Indicação de representantes do CCS junto a Comissão de 
Residência Multiprofissional (COREMU); 7) Assuntos Gerais. Por solicitação do 
Conselheiro Larry Argenta foi retirado da pauta o item 06 da pauta 
originalmente proposta, bem como a apreciação do Termo de Cooperação com 
a USAL, que passou para apreciação como 3º item de pauta. A ata da 335ª 
sessão foi aprovada na íntegra pelos Conselheiros. De acordo com parecer da 
Comissão de Legislação e Normas do CCS, os trâmites legais foram 
observados no concurso público para docente do Departamento de 
Odontologia Restauradora, sendo que a comissão foi de parecer favorável à 
aprovação do concurso. O parecer da CLN do CCS foi aprovado por 
unanimidade. O Acordo de Cooperação Técnico- científico entre a Universidad 
de Salamanca-USAL e a Universidade Federal de Santa Maria foi analisado e 
teve  parecer favorável da Comissão de Legislação e Normas do CCS. Após 
alguns esclarecimentos aos conselheiros pela Coordenadora do Programa de 
Pós Graduação em Odontologia, responsável pela deflagração do acordo 
(Profa. Roselaine Terezinha Pozzobon), o plenário aprovou o Acordo de 
Cooperação Técnico- científico entre a Universidad de Salamanca-USAL e a 
UFSM. Avançando na pauta, os pareceres da Comissão de Avaliação de 
Progressão Funcional - Os Professores José Wellington dos Santos, Melânia 
Palermo Manfron e Professor Janio Santurio, lograram progressão para a 
classe de Professor Associado III. O Presidente, Professor Paulo Afonso 
Burmann, apresentou a idéia de instituir no CCS a Comissão de Extensão. 
Destacou que essa proposta já tinha sido discutida junto à Comissão de Ensino 



de Pesquisa e Extensão. Depois de alguns esclarecimentos e manifestações 
dos conselheiros, a proposta da criação da Comissão de Extensão foi aprovada 
por unanimidade dos conselheiros. A composição da Comissão será feita por 
indicação dos Departamentos à Direção do CCS, observando a idéia de que o 
representante seja reconhecida e comprovadamente extensionista. Seguindo a 
pauta, o Presidente citou a solicitação da Coordenação de Residência 
Multiprofissional para que o CCS indique um membro titular e um suplente para 
representar a Unidade de Ensino nas reuniões da COREMU. Foram indicadas 
a Professora Elenir Fedosse e Teresinha Heck Weiller com aprovação dos 
conselheiros. Foi, também aprovada a recondução do Professor Marcos 
Martins Neto para representar o CCS junto ao Conselho Editorial da Editora da 
UFSM. Em assuntos gerais foi informado pelo presidente do Conselho, que a 
Pró Reitoria de Recursos Humanos apresentou o Programa de Avaliação de 
Desempenho dos Servidores Técnico-Administrativos. Solicitou o empenho de 
todos os dirigentes de subunidades do CCS nessa tarefa, pois é importante 
para todos. O Presidente informa que a secretaria do CCS está realizando um 
levantamento patrimonial dos bens em carga no CCS. Esse levantamento está 
sendo realizando por dois estudantes-estagiários que devem até outubro 
finalizar o trabalho. Solicita ainda o Presidente, que os Conselheiros observem 
e atualizem seus contatos via e-mail, já que grande parte da comunicação é 
feita por esta ferramenta. Destacou a importância de que a caixa postal de 
cada subunidade seja freqüentemente revisada.Foram indicadas para fazer 
parte da Comissão de Acessibilidade da UFSM: Ana Lucia Cervi Prado  e Neli 
Chaves Domingues. No espaço de informações, o Professor Paulo Afonso 
Burmann, comunicou aos Conselheiros que de 30 de agosto a 02 de setembro 
do corrente ano, acontecerá o 2º Encontro de Fonoaudiologia. Acontecerá 
também o Seminário Integração Ensino-Serviço de Saúde de Santa Maria e 
Encontro Regional de Educação Permanente em Saúde. A Professora Carmem 
Colomé Beck, manifestou-se sobre a difícil situação da saúde no Município e 
as conseqüências sobre o campo de estágio para estudantes de graduação e 
da Residência Multiprofissional. Fez a leitura de ofício, assinado pela 
Coordenação e pelo Departamento de Enfermagem, que sugere que o CCS 
intervenha na busca de solução para o problema. Ficou acertado que uma 
comissão deverá já no dia 26 contatar com a Prefeitura para estabelecer um 
diálogo construtivo. A comissão ficou assim constituída: Carmem Lucia Colomé 
Beck, Léris Salete Bonfanti Haeffner,Tania Denise Resener, José Wellington 
Alves dos Santos, Vania Maria Fighera Olivo, Neli Orlandi e o Diretor do CCS. 
Nada mais havendo para tratar o presidente do conselho agradeceu pela 
presença e participação de todos e declarou encerrada a reunião. Eu 
Marionaldo da Costa Ferreira, Secretário do CCS, lavrei a presente Ata, que vai 
por mim assinada e pelo Presidente do Conselho, Professor Paulo Afonso 
Burmann. 
 

 

 


