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Aos vinte sete dias do mês de abril do ano de dois mil e onze às 14horas, em 8 

primeira convocação teve início a reunião de número 343 (tricentésima 9 

quadragésima terceira sessão), do Conselho do Centro de Ciências da Saúde. 10 

Abrindo os trabalhos, o Professor Paulo Afonso Burmann Diretor do Centro de 11 

Ciências da Saúde (CCS) propôs a apreciação da pauta, que aprovada por 12 

todos ficou assim constituída: Apreciação da ata da 342ª sessão; Apreciação 13 

do resultado do concurso para Professor Substituto do Departamento de 14 

Fonoaudiologia- processo 23081-002988/2011-55, que solicita contratação da 15 

primeira colocada em seleção pública para professor substituto; Avaliação 16 

institucional do CCS: Composição da Comissão Setorial de Avaliação 17 

institucional do CCS – 3 Docentes da Graduação, 2 docentes da Pós-18 

graduação, 2 Técnico-administrativos em Educação e 2 Estudantes; 19 

Apresentação do relatório da avaliação institucional e os recurso 20 

disponibilizados; Processo 23081.003460/2011-11- Departamento de 21 

Microbiologia e Parasitologia- encaminha solicitação de homologação de 22 

decisão do Departamento referente à oferta da disciplina Docência Orientada III 23 

(PPGCTA), que será ministrada no primeiro semestre de 2011; Processo 24 

23081.003487/2011-96- Departamento de Microbiologia e Parasitologia - 25 

contratação da FATEC para execução do projeto Análise microbiológica de 26 

águas e alimentos; Apreciação da constituição de banca de avaliação de 27 

desempenho acadêmico de acordo com resolução 004/90 – Departamento de 28 

Ginecologia e Obstetrícia - Memorando 014/2011: Prof. João Nazareno da 29 

Silva Ethur (Professor Auxiliar IV) progressão para Prof. Assistente I; Avaliação 30 

de Desempenho Acadêmico (Professor Associado) para progressão funcional 31 

horizontal da Professora Beatriz Unfer e acesso à classe de Prof. Associado 32 

para a Professora Lúcia Beatriz Ressel – informa sobre pareceres da 33 

Comissão; Oficialização do III Encontro integrado em Fonoaudiologia – Curso 34 

de Fonoaudiologia e PPG DCH; Assuntos gerais. A Ata 342 foi aprovada por 35 

unanimidade dos presentes. Informado pelo presidente do trabalhos, o plenário 36 

ficou ciente da contratação do primeiro colocado em seleção pública realizado 37 

pelo Departamento de Fonoaudiologia. No que se referia a Avaliação 38 

Institucional o Prof. Burmann destacou os trabalhos da comissão atual e 39 

solicitou a manifestação do Prof. Jadir Lemos sobre o relatório setorial/CCS, 40 

que o fez, destacando os pontos positivos e as fragilidades e solicitando maior 41 

engajamento dos dirigentes e da comunidade no próximo processo avaliativo. 42 

Destacou, também, que foi destinado orçamento de R$ 91.812,00 para atender 43 

parcialmente as demandas apontadas pelo relatório (R$ 2.531.500,00), que 44 

deverá ser investido conforme indicadores do relatório e por deliberação da 45 



comissão. Para compor a Comissão de Avaliação Setorial do CCS, os 46 

seguintes nomes foram indicados pelos presentes no Conselho: Jadir Camargo 47 

Lemos – Docente (SIAPE 379675), Katia Olmedo Braun – Docente (SIAPE 48 

6382748), Scheila Rezende Schaffazick - Docente (SIAPE 1784636), Carlos 49 

Fernando de Mello – Docente (SIAPE 382406), Fernanda de Camargo 50 

Machado Téc. Adm.  em Educação (SIAPE 1835285), Paulo Ricardo de Jesus 51 

Costa Téc. Adm. em Educação (SIAPE 1029560), RenanScalon Machado 52 

Discente Curso de Medicina (matrícula 2920659) e Franciele Savian Batistella 53 

– Discente Curso de Enfermagem (matr. 2902058). O Prof. Burmann reiterou a 54 

importância do trabalho da comissão e da avaliação institucional como 55 

instrumento de orientação e planejamento, reforçando solicitação para que as 56 

subunidades atuem fortemente no planejamento das suas ações, visando a 57 

próxima definição do Plano de Desenvolvimento Interno do CCS, com base no 58 

PDI da UFSM (Institucional). O presidente do conselho informou, por 59 

solicitação do Departamento de Microbiologia e Parasitologia,  sobre a oferta 60 

de disciplina de docência orientada III. Alguns conselheiros manifestaram 61 

surpresa ao ver esse assunto discutido em plenário. Na afirmação do Diretor do 62 

CCS, essa e outras informações realmente são novas, que se trata de uma 63 

concepção de gestão que visa dar transparência às ações nos mais diferentes 64 

níveis, o que é basilar para o desenvolvimento da gestão compartilhada, 65 

portanto, esta e outras informações que não necessitam discussões 66 

aprofundadas poderão ser apresentadas ao conselho. No ponto seguinte da 67 

pauta foi analisado o projeto de Análise Microbiológica de Águas e Alimentos 68 

do Departamento de Microbiologia e Parasitologia (Processo 69 

23081.003487/2011-96), que solicitava contratação da FATEC para execução 70 

do projeto; colocado em votação foi aprovado pela unanimidade dos 71 

conselheiros. Dando continuidade a pauta, o presidente colocou em apreciação 72 

a Banca de Avaliação de Desempenho Acadêmico conforme resolução 014/90, 73 

do Departamento de Ginecologia e Obstetrícia para o professor João Nazareno 74 

da Silva Ethur, que requer progressão de Professor auxiliar IV para Professor 75 

assistente I, o que foi aprovado por unanimidade. A pedido do Professor 76 

Burmann, foi Informada pelo secretário do CCS, Marionaldo da Costa Ferreira, 77 

a progressão horizontal da Professora Beatriz Unfer para Prof. Associado II e 78 

do acesso à classe do Professor Associado da Professora Lucia Beatriz 79 

Ressel. Continuando a reunião foi colocado em discussão a solicitação de 80 

oficialização do III Encontro Integrado em Fonoaudiologia, programado pelo 81 

Curso de Fonoaudiologia e pelo Programa de Pós Graduação em Distúrbios da 82 

Comunicação Humana, que foi aprovado pela unanimidade dos presentes. Em 83 

assuntos gerais, foi solicitado pelo Presidente que aqulas subunidades que 84 

ainda não tinham indicado seus representantes, que o fizessem até o dia 85 

29/04. Foram também, definidos pelo Conselho os nomes dos Professores 86 

Carlos Alexandre de Sousa Bier (titular) e Ana Paula Ramos de Sousa 87 

(suplente) como representantes dos dirigentes de subunidades no Conselho 88 

Universitário em substituição às Professoras Márcia Keske Soares e Themis 89 

Kessler que solicitaram tal substituição.. O Presidente voltou a destacar os 90 

termos do MEM CIRC. 01/2011 – DEMAPA (enviado a todas as subunidades), 91 

que orienta licitações e reforça a importância do planejamento interno e do 92 

registro de preços como manifestação de intenções. Foi destacado também 93 

que há editais sendo continuamente disponibilizados, especialmente pelo 94 

Ministério da Saúde, ficando a recomendação para atenção a eles e a 95 



disponibilização do GAP-CCS para o apoio possível e necessário. O Prof. 96 

Burmann informou sobre a recondução do Prof. Tit. Antônio Roberto Bisogno 97 

como Chefe do Departamento de Odontologia Restauradora, como Adj. Prof. 98 

Claudio Figueiró como sub-chefe; A seguir foi reforçado o pedido da PRRH 99 

para que todas as solicitações de Concurso para Docentes sejam formalizadas 100 

até o dia 28 de abri (12:00) para que o edital seja publicado em conjunto e em 101 

tempo (Mem. Circular da PRRH). As demandas da Revista Saúde e do Comitê 102 

de ética em Pesquisa foram reforçadas pelo Professor Renato Fagundes e pela 103 

servidora Fernanda Machado, no que diz respeito a indicação de nomes para 104 

trabalhar nas respectivas comissões. O Professor Burmann destacou a 105 

importância de discutir oportunamente, por sugestão das Professoras Maria 106 

Denise Schmidt e Silviamar Camponogara, a criação da Comissão de ensino e 107 

serviço do CCS para melhor organizar a atuação do CCS em campo de estágio 108 

e práticas de ensino junto ao HUSM e rede pública de saúde; ficou definido que 109 

a direção convidaria para uma reunião de constituição da comissão todos 110 

aqueles que tem atuação na área. Por fim foi retomado o assunto da 111 

apresentação de propostas e discussão da minuta de resolução para 112 

progressão funcional ficou a cargo de a direção definir calendário e informar a 113 

todos; Nada mais havendo a tratar o presidente do conselho agradeceu pela 114 

presença e participação de todos e declarou encerrada a reunião. Eu, 115 

Marionaldo da Costa Ferreira, Secretário do CCS, lavrei a presente Ata, que 116 

será submetida à apreciação na 344ª sessão deste conselho. 117 


