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ATA 342a REUNIÃO  

Data: 30.03.11 

Local: Sala de Reuniões do CCS 

Participantes: Membros do Conselho do Centro de Ciências da Saúde 

Aos trinta dias do mês de março do ano de dois mil e onze às 14h horas, em primeira chamada, iniciou-se 1 

a reunião de número 342 (tricentésima quadragésima segunda sessão), do Conselho do Centro de Ciências 2 

da Saúde. Abrindo os trabalhos, o Professor Paulo Afonso Burmann,Diretor do Centro de Ciências da 3 

Saúde (CCS) propôs a apreciação da pauta que aprovada por todos ficou assim constituída: 1)Apreciação 4 

da ata da 341ª sessão;2)visita da secretaria de apoio internacional (SAI);3)visita da direção de ensino e 5 

pesquisa (DEPE);4)Apreciação da constituição de banca de avaliação de desempenho acadêmico de 6 

acordo com resolução 004/90 – Departamento de Ginecologia e Obstetrícia;5)Apreciação do resultado do 7 

concurso para Professor Substituto do Departamento de Estomatologia;6)Avaliação de Desempenho 8 

Acadêmico (Professor Associado) para progressão funcional horizontal dos Professores Fernando de 9 

Oliveira Souza e Angela Garcia Rossi e acesso à classe de Prof. Associado para a Professora Ana Fátima 10 

Viero Badaró– informa sobre pareceres da Comissão;7)Convênio do Curso de Enfermagem com 11 

HEMOCOR - informa;8)Proposta da homologação do ad referendum do Diretor do CCS ao projeto 12 

“UTILIZAÇÃO DE PLANTAS MEDICINAIS COMO BASE PARA ANESTÉSICOS E 13 

ANTIOXIDANTES EM PEIXES E CAMARÕES E ANTIBACTERIANOS E ANTIPARASITÁRIOS 14 

EM PEIXES” do Departamento de Fisiologia e Farmacologia junto ao FINEP;9)Abertura de vaga para 15 

professor adjunto na área visitante do Departamento de Enfermagem;10)Apresentação de propostas e 16 

discussão da minuta do Regimento da UFSM;11)Apresentação de propostas e discussão da minuta de 17 

resolução para progressão funcional;12)Espaço físico – apresentação do projeto para III andar:Assuntos 18 

Gerais. Foi proposta a retirada do item12. Seguindo a pauta professor Paulo Afonso Burmann colocou em 19 

apreciação a Ata 341ª sendo aprovada por unanimidade. A seguir o presidente do Conselho solicitou a 20 

presença dos representantes do DEPE/HUSM,para  explicitarem os seguintes assuntos: Preenchimento 21 

Relatório  do REHUF; Estágio Curricular; Disciplina Complementar de Graduação e Atividade 22 

Complementar de Graduação; Estágios de Vivências; Renovação de Projetos.Após explanação sobre os 23 

itens propostos os conselheiros sentiram-se esclarecidos e agradecendo a presença dos servidores, o 24 

Presidente, Professor Paulo Afonso Burmann, deu continuidade a pauta aprovada. A SAI não se fez 25 

presente sendo que ficou acertada para outra reunião a presença da Secretaria Internacional. Homologado 26 

a formação de banca de avaliação de desempenho acadêmico para fins de progressão por desempenho, do 27 

professor Clovi Blattes Flores, conforme resolução 004/90. Esta solicitação é oriunda do Departamento de 28 

Ginecologia e Obstetrícia através do memorando 07/2011. A banca ficou assim constituída: Professor 29 

Itamar Riesgo, professor Heitor Lampert, professor Paulo Afonso e Professora Maria Teresa como 30 

suplente. Seguindo a pauta, o Presidente solicitou a leitura do parecer da CLN sobre o concurso para 31 

professor substituto no Departamento de Estomatologia. O parecer da CLN foi favorável ao resultado do 32 

concurso público do Departamento de Estomatologia, sendo que Jessye Melgarejo do Amaral com média 33 

final 8,65 (oito vírgula sessenta e cinco) foi o primeiro colocado e Micéli Beck Guimarães Blaya com 34 

média final 8,60 (oito vírgula sessenta) a segunda colocada. Homologado parecer da CLN.A seguir 35 

informou-se a todos a progressão funcional horizontal dos professores Ângela Garcia Rossi e Fernando de 36 

Oliveira Souza e acesso a classe de professor da professora Ana Fátima Viero Badaró.Todos com 37 

pareceres favoráveis da banca examinadora.Informação sobre o convenio do HEMOCOR com o curso de 38 

enfermagem.Aprovado por unanimidade o ad referendum do diretor em relação ao projeto junto à FINEP 39 

” UTILIZAÇÃO DE PLANTAS MEDICINAIS COMO BASE PARA ANESTÉSICOS E 40 

ANTIOXIDANTES EM PEIXES E CAMARÕES E ANTIBACTERIANOS E ANTIPARASITÁRIOS 41 

EM PEIXES”.Ficou aprovado que os representantes do CCS no Conselho Universitário encaminhem 42 



proposta existente do regimento da UFSM.No item sobre a progressão funcional a decisão dos membros 43 

do Conselho foi de marcar uma reunião especifica para discussão e encaminhamentos de sugestões. 44 

Continuando a pauta, o Presidente encaminha discussão sobre a chamada interna da PRPGP/UFSM, que 45 

trata da seleção de professor visitante. O Departamento de Enfermagem encaminhou ata do Colegiado 46 

Departamental que justifica a necessidade de contratação de um professor visitante.Observando o item 04 47 

alínea “c” e “d”, o Conselho do Centro de Ciências da Saúde, homologou a solicitação do Departamento 48 

de Enfermagem.Passando para assuntos gerais houve explanação, pela Diretora do Gabinete de Projetos, 49 

Doneide Grassi,sobre o edital PROEXT.Após uma farta gama de informações sobre esse edital e as datas 50 

bem como a forma que o CCS poderá participar, ficou acenado a possibilidade de em uma próxima 51 

participação nesse edital possa se construir um programa da área da saúde.Professora Carmem Colomé, 52 

Chefe do Departamento de Enfermagem, parabeniza o trabalho da servidora Doneide Grassi, que 53 

conforme ela tem sido de grande valia através de informações seguras sobre editais e sobre o sistema de 54 

projetos.Acompanhando a Professora Carmem Colomé, a professora Clarice Madalena Bueno Rolim, 55 

segue na mesma direção afirmando o ótimo trabalho realizado pelo Gabinete de Projetos.Sobre a 56 

constituição da comissão de extensão do CCS, aprovado pelo senhores Conselheiros em reunião passada, 57 

o Professor Paulo Burmann, informou que foi formada a referida comissão com os seguintes servidores: 58 

Gilmor Farenzena, Marli Matiko de Campos, Marlene Terra, Teresinha Weiller, Andréa Adams, Beatriz 59 

Unfer, Elenir Fedosse,  Amara Batisttel e  Marinês Lavall, sendo que foi bem esclarecida pelo diretor que 60 

esta comissão é aberta a mais integrantes que desejarem ajudar nessa tarefa.Professor Paulo Burmann 61 

afirmou ainda que a comissão já estão trabalhando na constituição de critérios para o edital FIEX 62 

2011.”Esta ação pode não agradar a todos os que estão concorrendo ao edital FIEX este ano, mas os 63 

critérios a serem explicitados pela comissão são necessários para fortalecermos a extensão em nosso 64 

centro”, afirma o Diretor.A diretora do Gabinete de Projetos, Doneide Grassi, se coloca a disposição para 65 

participar em reuniões dos departamentos para esclarecer sobre o sistema de projetos a todos.Sobre a 66 

avaliação Institucional o Professor Jadir Camargo Lemos afirmou que a participação do CCS não foi 67 

muito boa,mas que estamos avançando.Professor Paulo Afonso Burmann ressalta que a avaliação tem 68 

uma importância impar para que se possa avançar em planejamento do Centro.Avançando nos assuntos 69 

gerais a informação do Vice Diretor, Professor Renato Fagundes, sobre a revista do CCS, afirmando que 70 

de acordo com estatísticas a revista on-line foi bastante visitada sendo que o que mais chamou atenção foi 71 

as visitas de fora do Brasil.Isso, aponta ele, significa uma nova fase da revista.Manifestou um relato 72 

elogioso ao trabalho invejável da Professora Rosmari Horner, que tem atuado nessa área de forma 73 

incansável. Sobre o Comitê de ética e sua constituição o questionamento de alguns conselheiros foi se 74 

haveria duplo trabalho dos membros participantes do Comitê de ética da UFSM e do grupo a ser 75 

constituído. Professor Renato Borges Fagundes, informa que não haverá essa situação, pois todo esse 76 

processo foi discutido com o comitê de ética da UFSM e aceito de forma plena. Professor Burmann, 77 

manifesta que houve reuniões de uma comissão indicada pelo Conselho, sobre o cadastro de servidores do 78 

CCS, e que até o momento, não houve retorno das planilhas que foram enviadas, por parte dos 79 

departamentos e cursos.Sobre a semana de recepção dos calouros, a servidora Fernanda Machado, relatou 80 

que a ação foi positiva em termos gerais, sendo necessários alguns ajustes nas próximas ações. Sobre a 81 

campanha a ser efetivada no CCS, a servidora Técnica Administrativa faz um esclarecimento que no mês 82 

da páscoa, teremos caixas coletoras de alimentos e roupas, no prédio 26,na Odontologia e nos prédios 83 

básicos, sendo que no 18 de abril será entregue ao Centro de apoio a Criança com Câncer. Nesse sentido 84 

convida a todos para estarem junto na entrega. Esse ato faz parte do projeto CCS ATIVO, afirmou. Nada 85 

mais havendo a ser tratado e vencida toda a pauta proposta o presidente do conselho agradeceu pela 86 

presença e participação de todos e declarou encerrada a reunião. Eu, Marionaldo da Costa Ferreira, 87 

Secretário do CCS, lavrei a presente Ata.  88 



 

 
 


