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Participantes: Membros do Conselho do Centro de Ciências da Saúde 

Aos vinte quatro dias do mês de novembro do ano de dois mil e dez às 14 1 
horas, iniciou-se a reunião de número 339 (tricentésima trigésima nona 2 
sessão), do Conselho do Centro de Ciências da Saúde. Abrindo os 3 
trabalhos, o Professor Paulo Afonso Burmann Diretor do Centro de Ciências 4 
da Saúde (CCS) propôs a apreciação da pauta que aprovada por todos 5 
ficou assim constituída:Apreciação da ata 338;Análise da composição das 6 
bancas de avaliação em atenção ao que determina a resolução 004/2007 7 
art. 4º § 1º;Contratação da FATEC para execução do Projeto “Prestação de 8 
Serviços nas áreas de Micologia Humana e Veterinária”;Contratação da 9 
FATEC para execução do Projeto “Pesquisa e Desenvolvimento em 10 
Micologia Médica e Veterinária”Contratação da FATEC para execução do 11 
Projeto “Estudos Pré-clínicos e Avaliação de Biofármacos 12 
Recombinantes”;Protocolo de Intenções a ser firmado entre o Município de 13 
Cerro Grande e a UFSM- Curso de Enfermagem;Avaliação de Desempenho 14 
Acadêmico para progressão Funcional dos Professores Roselaine 15 
Terezinha Pozzobon,Professora Berta Maria Heinzmann e Professor 16 
Alexandre Suzin;convênio com a FIOCRUZ e Assuntos Gerais.Ata 338 17 
aprovada pela unanimidade dos presentes.As bancas para avaliação 18 
atendendo a resolução 004/07, depois de analisadas foram aprovadas na 19 
sua integralidade.O plenário orientado pelos pareceres favoráveis da 20 
Comissão de Legislação e Normas do CCS,aprovou a contratação da 21 
FATEC para as áreas propostas bem como o protocolo de intenções entre o 22 
Município de Cerro Grande e a UFSM no interesse direto do CCS através 23 
do curso de enfermagem.Informado ao plenário da progressão na classe de 24 
professor associado e de acesso a classe, manifestou-se o professor José 25 
Edson Paz da Silva, presidente da Comissão de Avaliação. Disse ele que a 26 
comissão avaliando os processos de acesso ou progressão funcional dentro 27 
da classe e notando que falta pontuação ou alguma outra exigência legal a 28 
comissão devolve ao interessado para que se resolva a pendência. 29 
Manifesta essa situação, pois se for fazer exatamente como está à 30 
resolução deveria negar o pedido e mesmo negado encaminhar a 31 
CPPD.Essa atitude da comissão favorece ao interessado, que vendo a 32 
necessidade de alguma pontuação pode resolver o problema e 33 
reencaminhar a comissão. Professor José Edson faz essa manifestação 34 
para esclarecer alguns docentes e ouvir os colegas. Após várias 35 
manifestações de apoio a iniciativa da comissão entende-se que deve a 36 
comissão continuar agindo dessa forma para evitar constrangimentos a 37 
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qualquer colega. Sobre o convênio com a Fundação Osvaldo Cruz, 38 
esclarecido pelo Professor Burmann, que está solicitando apoio do 39 
Conselho para este convenio visto a magnitude dessa ação. Teremos em 40 
breve uma resposta positiva ao CCS ao indicarmos a intenção de parceria 41 
com a FIOCRUZ, afirmou o diretor. Aprovado por unanimidade o inicio do 42 
processo de convenio coma FIOCRUZ. Nada mais havendo a tratar o 43 
presidente do conselho agradeceu pela presença e participação de todos e 44 
declarou encerrada a reunião. Eu, Marionaldo da Costa Ferreira, Secretário 45 
do CCS, lavrei a presente Ata, que vai por mim assinada.  46 
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