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ATA 338a REUNIÃO  

Data: 29.10.10 

Local: Sala de Reuniões do CCS 

Participantes: Membros do Conselho do Centro de Ciências da Saúde 

Aos vinte nove dias do mês de outubro do ano de dois mil e dez às 14 horas, 
iniciou-se a reunião de número 338 (tricentésima trigésima oitava sessão), do 
Conselho do Centro de Ciências da Saúde. Abrindo os trabalhos, o Professor 
Renato Borges Fagundes,Vice Diretor do Centro de Ciências da Saúde (CCS) 
informou aos conselheiros presentes que o Professor Paulo Afonso Burmann 
estava viajando e portanto a reunião seria dirigida pelo Vice Diretor. Após a 
informação propôs a apreciação da pauta que aprovada por todos ficou assim 
constituída:Apreciação da ata 337;Participação da Pró-reitoria de Planejamento 
PROPLAN - Professora Lucia Madruga, Pró-reitora adjunto de Planejamento, 
apresentará as estratégias para o PDI;Abertura de Seleção Pública para 
Professor Substituto – Departamento de Farmácia Industrial;Avaliação de 
Desempenho Progressão Funcional - informar;Convênio com Secretaria da 
Saúde de Santa Rosa e o Curso de Odontologia  e Assuntos Gerais.Ata 337 
aprovada pela unanimidade dos presentes.Participação da professora Lucia 
Madruga foi muito esclarecedora no sentido de apontar a discussão do Plano 
de Desenvolvimento Institucional que é diferente do plano de gestão.Conforme 
a professora a UFSM como um todo ainda não está muito acostumada a 
debater seus temas e por isso a dificuldade de compreensão da necessidade 
de participar desse processo.Professor Renato Borges Fagundes propõe que a 
Universidade tenha como meta capacitar ,através de cursos, os gestores.De 
acordo com o professor muitos docentes assumem como chefes de 
departamentos e cursos e não sabem serem gestores pois não foram treinados 
para essa função.Todos necessitamos nos capacitar, afirmou o presidente do 
conselho.Com essa manifestação e com a afirmativa da professora Lucia 
Madruga que a administração central está examinando a possibilidade de 
viabilizar cursos de capacitação para gestores para o ano 2011,essa 
apresentação foi encerrada com os agradecimentos pela presença da 
professora em nosso espaço de discussão.Após foi colocada parecer da CELN 
do CCS para homologação do Concurso Público para professor substituto no 
Departamento de Farmacia Industrial. Foi homologado pelo plenário o aparecer 
da CELN.Homologado pelo pleno do Conselho o convênio de estagio com a 
Secretaria de Saúde da cidade de Santa Rosa e o curso de odontologia de 
acordo com resolução 003/2007.Após discutir os pontos aprovados pela pauta, 
passou-se a assuntos gerais.O professor Jadir solicitou atenção ao formulário 
de avaliação institucional que está a disposição de todos e principalmente dos 
gestores.A avaliação Institucional é importante e deverá inclusive permear as 
discussões do índice de distribuição dos recursos para próximos 



anos.Professor Jadir Lemos  afirma ainda que estará encaminhando a direção 
do centro a proposta de  reformulação da comissão e avaliação do CCS pois as 
renovações são importantes e necessárias.Sobre a participação do CCS na 
FEISMA informou o presidente que foi repassado a todos os departamentos  
por e-mail solicitando se havia interesse de participarem da FEISMA ou 
não.Infelizmente não houve respostas dos departamentos e ou cursos do 
CCS.Professora Roselaine Pozzobom comunica que enviou resposta ao e-
mail.Foi informado que o CCS não participará da FEISMA este ano pelo pouco 
interesse da maioria dos departamentos e cursos.Professor Renato Fagundes 
informa memorando recebido da secretaria dos Conselhos Superiores que 
informa que deveremos indicar um representante do CCS para compor a 
Comissão de Legislação e Normas sendo que esse representante deve estar 
no CEPE.Foi indicada a Professora Leris Haefner.Informando sobre o I 
Congresso Internacional Ciências pela Vida, Roselaine Pozzobom informa que 
foi encerradas as inscrições já tem 700 pessoas inscritas e que não se tem 
estrutura para o acolhimento de todos.Foi informado também sobre a primeira 
semana da Terapia Ocupacional que foi um sucesso e deverá a partir de agora 
tornar-se algo habitual.Sobre o jantar de integração do CCS dia 03 de 
dezembro,a idéia será homenagear aos servidores aposentados de cada curso 
em número máximo de até cinco (5) que deverão ser indicados pelos 
cursos.Aprovado que cada curso fará as indicações dos homenageados. 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.  
 

 

 

 


