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Aos vinte oito dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e onze às 8 horas, 8 

em primeira chamada e 8h15 em segunda chamada, iniciou-se a reunião de 9 

número 341 (tricentésima quadragésima primeira sessão), do Conselho do 10 

Centro de Ciências da Saúde. Abrindo os trabalhos, o Professor Paulo Afonso 11 

Burmann Diretor do Centro de Ciências da Saúde (CCS) desejou a todos um 12 

bom retorno das férias e imediatamente propôs a apreciação da pauta que 13 

aprovada por todos ficou assim constituída: Apreciação da ata 340; Proposta 14 

de convênio com a Secretaria Estadual de Saúde e UFSM- para ações de 15 

ensino e aprendizado - Programa de Pós-graduação Residência 16 

Multiprofissional Integrada do CCS; Apreciação da constituição de banca de 17 

avaliação de desempenho acadêmico de acordo com resolução 004/90 – 18 

Departamento de Microbiologia Parasitologia; Avaliação de Desempenho 19 

Acadêmico (Professor Associado) para progressão Funcional dos Professores 20 

Jeferson da Costa Marchiori, Marcia Keske Soares, Geder Paulo Herrmann - 21 

acesso – informa sobre pareceres da comissão; Criação do Curso de 22 

Doutorado em Ciências Farmacêuticas; Criação do Curso de Mestrado 23 

Profissional em Ciências Da Saúde; Criação do Curso de Especialização em 24 

Reabilitação Físico-motora – Fisioterapia; Homologação de resultado de 25 

concurso público para Professor Adjunto no Departamento de Morfologia; 26 

Homologação de resultado de concurso público para Professor Adjunto no 27 

departamento de Fisioterapia - Terapia Ocupacional; Assuntos Gerais.A ata da 28 

340a sessão foi aprovada pela unanimidade dos presentes. A seguir foi 29 

apreciada a proposta de convênio com a Secretaria da Saúde do RS, através 30 

da 4a Coordenadoria Regional de Saúde, para ações de ensino e aprendizado, 31 

voltado ao Programa de Residência Multiprofissional do CCS. A proposta foi 32 

aprovada por unanimidade. O Presidente acompanhando a pauta colocou em 33 

apreciação a banca proposta pelo Departamento de Microbiologia através do 34 

memorando 01/11-DEMIP, datado de 05 de janeiro de 2011,que solicitava a 35 

homologação do nome dos Professores Paulo Eldevar Correa Peres, Furia 36 

Gargano, Maristela Lovato, Cybele Esteves Almeida e Mario Luiz de La Rue 37 

(suplente). Por atender a resolução 004/90, a constituição proposta foi 38 

homologada como banca especial para avaliação dos docentes Barbara 39 

Charlotte Bach e Manoel Renato Teles Badke. Solicitado pelo Presidente o 40 



secretário do CCS, Sr. Marionaldo Ferreira informou que o professor Geder 41 

Paulo Herrmann teve direito ao acesso a classe de professor associado. Os 42 

docentes Jeferson da Costa Marchiori,Marcia Keske Soares, Luciana Silveira 43 

Flores Schoenau obtiveram progressão funcional da classe de professor 44 

Associado I para II, de acordo com parecer da Banca constituída para esse fim. 45 

Na seqüência foi aprovada por unanimidade a criação do Curso de Doutorado 46 

em Ciências Farmacêuticas com devida saudação do Diretor do CCS, 47 

enaltecendo a política de fortalecimento e ampliação da pós-graduação em 48 

todos os níveis no Centro de Ciências da Saúde. Da mesma forma o Curso de 49 

Mestrado Profissional em Ciências da Saúde, foi aprovado unanimemente. Foi, 50 

também, aprovada por unanimidade a criação do Curso de Especialização em 51 

Reabilitação Físico Motora, que deverá, alem da qualificação de profissionais 52 

da área, motivar seu quadro Docente para a criação do Mestrado. Continuando 53 

a pauta o professor Paulo Burmann colocou em discussão a solicitação de 54 

homologação do resultado do concurso Público para Professor Adjunto do 55 

Departamento de Morfologia, que aprovou em primeiro lugar Marcia Sanae 56 

Mizuno com média 8,73 (oito virgula setenta e três) – o referido resultado foi 57 

homologado pela unanimidade dos presentes. Foi, igualmente homologado o 58 

resultado dos Concursos Públicos para Professor Adjunto do Departamento de 59 

Fisioterapia: na área de saúde mental – Terapia Ocupacional, foi aprovado em 60 

primeiro lugar, com nota 7,84 (sete virgula oito quatro), Francisco Nilton Gomes 61 

de Oliveira; na área de Reabilitação Física ficou em primeiro lugar com nota 62 

7,55 (sete virgula cinqüenta e cinco) Kayla Araújo Ximenes Aguiar Palma. Em 63 

assuntos gerais, o Professor Paulo Burmann relatou a situação orçamentária 64 

para 2011. Informa que o IDR da UFSM está pronto e que devemos agora 65 

iniciar os trabalhos para efetivarmos o IDR do CCS. Todos serão chamados a 66 

contribuir de forma a atendermos às especificidades das subunidades, 67 

afirmou•  o diretor. Ressaltou, o Diretor, sua preocupação, que dividia com 68 

todos naquele momento, com relação ao número de bolsistas de trabalho 69 

atuando nos setores administrativos do CCS na tentativa de suprir a falta de 70 

servidores de carreira o que não é permitido por lei. No seu entendimento, 71 

apesar de importantes, os estudantes-bolsistas nesta condição têm 72 

descaracterizada sua atuação acadêmica e solicita aos dirigentes cuidado com 73 

essa situação. ”A recomposição do quadro de servidores nos locais que tem 74 

necessidade deverá ser trabalhada e discutida urgentemente, ainda em março 75 

do corrente ano, no sentido de minimizar as dificuldades existentes hoje em 76 

alguns cursos e departamentos. A otimização de espaço físico e a união de 77 

alguns setores constituirá um auxílio e um avanço importante na solução de 78 

algumas dificuldades administrativas que preocupam a diversos dirigentes do 79 

CCS. Essa é uma situação que deveremos enfrentar neste ano e conto com 80 

ajuda de todos”, reforçou o professor Paulo Afonso Burmann. Solicitou ainda, 81 

que no caso de haver necessidade de bolsistas, que os dirigentes estabeleçam 82 

valores padronizados sem que impliquem em qualquer tipo de abuso para mais 83 

ou para menos. Esse assunto deverá ser abordado em outro momento, 84 



buscando uma solução conjunta. Sobre o edital FIPE foi informado pelo 85 

Presidente que as inscrições dos projetos para concorrer aos recursos, 86 

deverão ser postadas no portal do professor. O Gabinete de Projetos e a 87 

secretaria do CCS estão enviando essas noticias a todas as subunidades. O 88 

Diretor falou também sobre os projetos do CCS e subunidades na FATEC, 89 

ressaltando que não há mais recursos disponíveis como em 2010 – os recursos 90 

oriundos dos projetos estão sendo repassados ao orçamento geral da UFSM, 91 

passando a ter gestão orçamentária. Em anos anteriores cada projeto nosso na 92 

FATEC destinava um percentual a um sub-projeto que atendia a pequenos 93 

reparos no prédio e ou compras de pequeno valor. Este ano todo o recurso 94 

esta concentrado na Reitoria, o que dificultará muitas ações de ordem prática 95 

no dia a dia do centro. Nesse sentido, solicita o presidente, que tenhamos além 96 

de paciência, uma motivação a mais para fazer os registros de preços do que 97 

queremos adquirir, seja em serviço ou em material, equipamento, etc.. O 98 

recurso existe, mas estará disponível via orçamento geral. O Presidente 99 

manifestou-se elogiando o projeto aprovado na CAPES “Prevenção do 100 

Diabetes e Suas Complicações: Estratégias  Inovadoras. Centro Regional de 101 

Referência de Enfrentamento ao Crack e outras Drogas da Região Centro do 102 

Rio Grande do Sul. Para finalizar apresentou a todos as novas servidores do 103 

CCS – Secretária Executiva Luciana Nunes e a Técnica em Assuntos 104 

Educacionais Fernanda Machado que deverão atuar no Gabinete de Projetos 105 

ampliado, que deverá tratar das questões estratégicas e pedagógicas do 106 

Centro. Relatou, também sua visita, junto com o Vice-diretor Prof. Renato 107 

Fagundes e o Secretário do CCS Marionaldo Ferreira, à Secretaria da Saúde 108 

do Rio Grande do Sul e que nessa ocasião manifestou o interesse do CCS 109 

estar discutindo e propondo ações na área da saúde. Informou que na próxima 110 

interiorização do governo estadual, estaremos recebendo no CCS a equipe 111 

técnica da SES – RS para discutir ações conjuntas. Nada mais havendo a 112 

tratar o presidente do conselho agradeceu pela presença e participação de 113 

todos e declarou encerrada a reunião. Eu, Marionaldo da Costa Ferreira, 114 

Secretário do CCS, lavrei a presente Ata. 115 


