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Aos quinze dias do mês de dezembro de dois mil a dez, às 14 horas, 1 
iniciou-se a reunião de número 340 (tricentésima quadragésima sessão), do 2 
Conselho do Centro de Ciências da Saúde. Abrindo os trabalhos, o 3 
Professor Paulo Afonso Burmann, Diretor do Centro de Ciências da Saúde 4 
(CCS) propôs a apreciação da pauta que aprovada por todos ficou assim 5 
constituída: Apreciação da ata de número 339; Avaliação de acesso à 6 
classe de professor associado (informe); Abertura de edital de concurso 7 
público para Professor Assistente ) Depto. De Fisioterapia/Curso de Terapia 8 
Ocupacional; Concessão do título Doutor Honoris Causa ao Professor Dr. 9 
Waldir Veiga Pereira; Assuntos gerais. A Ata da 339ª sessão foi aprovada 10 
pela unanimidade dos presentes, com ajustes ortográficos e gramaticais. O 11 
parecer da Comissão de Avaliação para Acesso e Progressão à Classe de 12 
Professor Associado foi favorável ao acesso a classe de professor 13 
associado da Profa. Adj. Glaucia Denise Kommers e assim foi informado ao 14 
plenário do Conselho. A seguir o Professor Paulo Afonso Burmann leu o 15 
memorando do Curso de Terapia Ocupacional/depto de Fisioterapia, 16 
solicitando abertura de concurso público para professor assistente, visto 17 
que não houve preenchimento de vagas para professor adjunto. Após 18 
esclarecimentos sobre a redução das vagas REUNI para este curso, que de 19 
um número inicialmente pactuado de 12 vagas até o final de 2012 foi 20 
reduzido para 08 vagas – segundo o Diretor do CCS, o Vice-reitor informou 21 
que está buscando solucionar este déficit e teria se mostrado surpreso com 22 
o fato. A solicitação de abertura de edital para Professor Assistente foi 23 
aprovada por unanimidade. O plenário do conselho aprovou por 24 
unanimidade a concessão do título Doutor Honoris Causa ao Professor Dr. 25 
Waldir Veiga Pereira, sugerido pela Servidora Genice Cezar da Silva, com o 26 
acolhimento e respaldo amplo da direção do CCS, que já havia projetado 27 
esta proposição que coincidiu com a sugestão da Servidora. Várias 28 
referências altamente positivas foram feitas enaltecendo a oportunidade da 29 
honraria ao Professor Dr. Waldir Veiga Pereira, especialmente por sua 30 
dedicação à Docência e à criação do CTMO/HUSM. Em assuntos gerais, o 31 
presidente do Conselho manifestou-se sobre a comissão que esta 32 
trabalhando sobre força de trabalho e sua relação com as vagas de 33 
servidores no CCS. Para contribuir nessa discussão, professora 34 
Coordenadora substituta de enfermagem, Margrid Beuter, manifestou sua 35 
preocupação de que os docentes que estão com sobrecarga de atividades 36 
não podem participar de tudo e de tantas reuniões que acontecem na 37 
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UFSM. Isso, segundo suas palavras, não é computado como trabalho como 38 
atividade fim o que caracteriza uma injustiça. Essa manifestação teve apoio 39 
de todos os conselheiros, que solicitaram que esse levantamento deve ser 40 
apresentado às autoridades universitárias como argumento para o 41 
restabelecimento e adequação do quadro de servidores do CCS à nova 42 
realidade de vagas em graduação, pós-graduação e em demais encargos, 43 
que vem aumentando a cada ano, em função da participação em novos 44 
editais e projetos. O Professor Roberto Bisogno solicitou que todas as 45 
informações prestadas à comissão sejam precisas e reais. A manifestação 46 
do plenário foi no sentido de que esta comissão faça um diagnóstico real 47 
com informações gerais dos cursos e departamentos. Em assuntos gerais 48 
comunicação o professor Paulo Afonso Burmann, informou que após longo 49 
período de negociações, o DEMAPA fez o recolhimento dos materiais em 50 
desuso somente do prédio 26, faltando ainda atender aos prédio 19, 20, 21 51 
e da Antiga Reitoria (351). De qualquer forma, afirmou, que espera que 52 
esse trabalho se concretize na totalidade nos próximos meses. Manifestou, 53 
ainda, que o orçamento do CCS foi executado na íntegra e que isso 54 
facilitará para o próximo ano se tenha mais condições de produzir. 55 
Destacou que o material e equipamentos solicitados foram na sua quase 56 
totalidade adquiridos através do orçamento, graças ao empenho de muitos 57 
servidores que consideraram as orientações da direção no que diz respeito 58 
a registro de preços e cumprimento dos prazos institucionais. O Professor 59 
Paulo Burmann agradeceu a todos o apoio neste período, desejando um 60 
natal de amor, paz e compreensão e um ano de 2011 repleto de vitórias 61 
pessoais e coletivas. Nada mais havendo a tratar, deu por encerrada a 62 
reunião. Eu, Marionaldo da Costa Ferreira, Secretário do CCS, lavrei a 63 
presente Ata, que vai por mim assinada.  64 
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