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Aos vinte nove dias do mês setembro do ano de dois mil e dez, às 14 
horas, iniciou-se a reunião de número 337 (tricentésima trigésima sétima 
sessão), 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: Apreciação da ata da 336a sessão; 
Avaliação de desempenho para progressão e acesso a classe de Professor 
Associado (dar conhecimento ao conselho); Composição e apreciação de 
bancas para avaliação de docentes de acordo com resolução 004/90; indicação 
de Docentes médico (a) e enfermeiro (a) para compor o comitê de atenção 
primária da AUGM (Associação das Universidades do Grupo Montevidéu); 
Apreciação dos resultados do concurso para Professor Visitante do 
Departamento de Fonoaudiologia; Assuntos Gerais. A ata 336a sessão 
colocada em apreciação foi aprovada sem correções. A seguir, os  
conselheiros forma informados sobre os pareceres da banca avaliadora de 
progressão e acesso a classe de professor associado, que aprovou o acesso à 
classe de Professor Associado, conforme resolução nº 014/2006, para os 
docentes: Mario Kurtz Filho, do Departamento de Morfologia e Luciane 
Teresinha Lovato, do Departamento de Microbiologia e Parasitologia. Foi 
concedida progressão horizontal na classe de Professor Associado de acordo 
com a Resolução Nº 026/2008 da UFSM aos docentes: Marcos Martins Neto – 
Departamento de Patologia e Ângela Regina Maciel Weinmann do 
Departamento de Pediatria e Puericultura. Foi informado pelo Conselheiro José 
Edson Paz da Silva, que a Banca Avaliadora designada para avaliação de 
progressões horizontais e acessos a classe de professor associado, se atem 
somente a resoluções 014/2006 e 026/2008, o que não poderia ser de diferente 
entendimento. O Professor Paulo Burmann comunicou, ainda, que a Banca 
Avaliadora reunir-se-á nas últimas terças feiras de cada mês, para fazer as 
avaliações, considerando as dificuldades de convocra reuniões da banca em 
horários aleatórios. Destacou, entretanto, que esta mudança não acarretará 
qualquer prejuízo aos Docentes postulantes de progressão, sena apenas 
racionalizará o trabalho dos avaliadores. Avançando a pauta, o Presidente do 
Conselho colocou em apreciação e discussão as propostas de constituição de 
bancas Especiais, atendendo ao texto da resolução 0004/90. Após 
esclarecimentos do trâmite do processo, foi colocada em votação a proposta de 
bancas indicadas pelo Departamento de Estomatologia, para avaliação dos 
docentes Zebino Brasil Pereira (Profª  Karla Zanini Kantorski, Prof.  Carlos 



Heitor C. Moreira, Prof.  Carlos Alberto B. Escobar, Prof.   Alexandre D. Pistoia, 
Prof.  Ubiratan Tupinambá da Costa), Julio Eduardo do Amaral Zenkner (Profª  
Rachel de Oliveira Rocha, Profª  Juliana Rodrigues Praetzel, Profª Marta D. 
Machado Oliveira, Profª   Beatriz Unfer, Prof. Renan Rademacher), Leandro 
Berni Osório (Profª Marta D. Machado Oliveira, Profª Juliana Rodrigues 
Praetzel, Prof. Thiago Machado Ardenghi, Profª Cristiane Cademartori Danesi e 
Prof. Jorge Abel Flores) e Lívio Charão Pinheiro (Prof. Carlos Heitor C. Moreira, 
Profª Karla Zanini Kantorski, Profª Alexsandra da Silva B. Stolz, Prof.   Renesio 
Armindo Grehs e Prof.  Walter Blaya Perez). Estas bancas foram  homologadas 
por unanimidade. Foi, também provada a composição da banca para o 
Departamento de Pediatria e Puericultura que avaliará a progressão funcional 
dos Professores Larry Marcos Cassol Argenta e Paulo Roberto Lorentz Aita – a 
banca ficou assim constituída: Profª Tânia Denise Resener; Profª Ângela 
Regina Maciel Weinmann; Profª Beatriz Silvana da Silveira Porto; Profª Léris 
Salete Bonfanti Haeffner; Profª Roseli Henn.Sobre o assunto da AUGM, após 
manifestação da conselheira Laura Guido, representante do CCS junto à SAI-
UFSM, explicando em termos gerais e ação da AUGM discutiu-se em plenário 
a indicação de um Docente médico (a) e um Enfermeiro (a) para a AUGM. 
Ficou decidido pelo pleno do Conselho que os cursos de Enfermagem e 
Medicina através dos colegiados indicarão os representantes em data oportuna 
e informarão à Direção do CCS com posterior apresentação ao Conselho. A 
seguir foi analisado o parecer da CLN-CCS sobre os resultados do concurso 
para Professor Visitante do Departamento de Fonoaudiologia - processo 
00579/2010-97 (PPG Distúrbios da Comunicação Humana), que indicava 
aprovação pelo conselho e foi aceito (aprovado) por unanimidade. O presidente 
manifestou em assuntos gerais, que o Curso de Terapia Ocupacional fará a I 
Semana da Terapia Ocupacional, solicitando atenção de todos para esse ato, 
pois representa afirmação de um curso novo em nossa Unidade de Ensino. O 
Professor Paulo Burmann, manifestou-se sobre os resultados da avaliação 
trienal da CAPES para os PPGs do CCS, cumprimentando a todos e 
externando seu reconhecimento pelo trabalho desenvolvido que resultou em 
melhoria no conceito para os PPGs Ciências Farmacêuticas e Distúrbios da 
Comunicação Humana, que tinham conceito 3 e  passaram a 4. O PPGCO e 
farmacologia mantiveram seu conceito 4 e o PPG Enfermagem manteve o seu 
conceito 3 em que pese todas as dificuldades que existem na área da PG. 
Destacou que a PG é um desafio que está no dia-a-dia da Direção. A 
representante do Curso de Pós em Distúrbios da Comunicação Humana, 
ressaltou que com a avaliação da CAPES, justifica o empenho de todos e 
destacou a relevância ainda maior  para a vaga de Professor Visitante, 
conquistada pelo PPG e recentemente homologada pelo conselho. Observou 
que as tratativas para o doutorado nessa área também estão bem 
encaminhadas. O presidente do Conselho convidou a todos para participar do 
Encontro (jantar) da Solidariedade que será realizado no Avenida Tênis Clube, 
numa iniciativa do Gabinete do Reitor da UFSM. Informou, ainda, que a direção 
do Centro esta propondo ao Gabinete do Reitor que seja concedida a medalha 
do Mérito Universitário ao Professor Dr. Paulo Buss, quando da sua visita à 
UFSM, durante a JAI, quando, a convite do PPGCO e do CCS, desenvolverá 
conferências e participará do I Congresso Internacional de Ciências pela Vida. 
Reiterou a importância destes eventos e reforçou o convite a participação, uma 
vez que é são promovidos pelo CCS, juntamente com o programa e Pós-



graduação em Ciências Odontológicas. A Professora Roselaine Pozzobon, 
ressaltou a necessidade de ampliar a divulgação e incentivar a participação no 
evento. Manifestou ainda o professor Paulo Burmann, que com a otimização do 
espaço na secretaria do Centro, o Gabinete de Projetos e Setor de Orçamento 
está dividindo o mesmo espaço destinado à secretaria e ao Gabinete do Vice-
diretor, que passará a utilizar área anteriormente ocupada pelo setor de 
orçamento. Com estas modificações foi possível liberar uma sala para abrigar 
projetos com necessidade urgentes, mas temporárias, de espaço físico, dando 
origem a uma estrutura para abrigar tais projetos de relevância para o CCS e 
para a UFSM. Essa experiência tem sido muito interessante e desafiadora e, 
portanto, pede atenção e compreensão para as mudanças propostas. Mais 
uma vez lembrou a necessidade de que cada setor faça os registros de preços 
no sistema SIE de todos os materiais e equipamentos necessários. Os 
registros de preços nada mais são do que programar, planejar o que se quer 
em termos de investimento. Destacou que o planejamento de ações deve ser 
uma busca constante, especialmente considerando a responsabilidade dos 
gestores em todos os níveis para com o serviço público. Nada mais havendo a 
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, 
acompanhada da lista de presentes.  
 

 

 

 


