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Aos vinte e cinco dias do mês de maio do ano de dois mil e onze às 14h horas, em 1 

primeira chamada, iniciou-se a reunião de número 344 (tricentésima quadragésima 2 

quarta sessão), do Conselho do Centro de Ciências da Saúde. Abrindo os trabalhos, o 3 

Professor Paulo Afonso Burmann, Diretor do Centro de Ciências da Saúde (CCS) 4 

propôs a apreciação da pauta que aprovada por todos ficou assim constituída: 1) 5 

Apreciação da ata da 343ª sessão; 2) Apreciação do memorando 025/2011- 6 

Departamento de Clínica Médica que solicita apreciação e aprovação do acordo de 7 

Cooperação Internacional entre a UFSM e a University of Cambridge - School Of 8 

Clinical Medicine. 3) Processo 23081.006442/2011-73, que solicita contratação da 9 

FATEC para execução do projeto “III Seminário de Aquisição Fonológica” oriundo do 10 

Departamento de Fonoaudiologia; 4) Apreciação da constituição de banca de avaliação 11 

de desempenho acadêmico de acordo com resolução 004/90 – Departamento de Cirurgia 12 

- Memorando 015/2011; 5) Convênio do Programa de Residência Multiprofissional com 13 

a Prefeitura municipal de Santa Maria; 6) Solicitação prorrogação do projeto 14 

Prevalência de anticorpos e anti-leptospiras em animais de produção e companhia na 15 

região sul do Brasil; Departamento de Microbiologia Parasitologia; 7) Assuntos gerais; 16 

Informes sobre o site do CCS; Comunica visita do professor da Pró Reitoria de Pós 17 

Graduação, Alessandro Dal Col Lúcio que explanou sobre a próxima JAI; Comunica 18 

dos afastamentos de servidores para o exterior e as datas a serem observadas; portaria 19 

MEC 446/2011; Honra ao mérito – artigo mais citado –Professor Angelo Miralha 20 

Cunha; Visita ao Colégio Riachuelo em 21/05; Professor Paulo Afonso Burmann 21 

colocou em apreciação a Ata 343ª sendo aprovada por unanimidade. Foi discutido o 22 

memorando 025/2011, encaminhado pelo Departamento de Clínica Médica, que  23 

solicita homologação do acordo internacional com a UFSM e a University of 24 



Cambridge School Of Clinical Medicine. Aprovado o acordo por unanimidade, devendo 25 

agora ser encaminhado para Pró-Reitoria de Planejamento. Foi aprovado o projeto “III 26 

Seminário de Aquisição Fonológica”, oriundo do Departamento de Fonoaudiologia e da 27 

Pós Graduação em Distúrbios da Comunicação Humana. Em atendimento a solicitação 28 

do Departamento de Cirurgia, a banca formada pelos professores, Sergio Nunes Pereira- 29 

Presidente, Fernando de Oliveira Souza, Ewerton Nunes de Morais, Heron Cecil Coelho 30 

Agne (suplente), Glauco da Costa Alvarez (suplente) foi aprovada por atender a  31 

resolução 004/90. Aprovado por unanimidade projeto “Prevalência de anticorpos e anti-32 

leptospiras em animais de produção e companhia na região sul do Brasil” do 33 

Departamento de Microbiologia Parasitologia. Em assuntos gerais, o servidor Técnico 34 

administrativo, Alexandre Maccari Ferreira, apresentou a pedido do Diretor, o novo site 35 

do CCS (www.ufsm.br/ccs). Houve comentários sobre essa nova ferramenta de 36 

comunicação, e proposta feita pelos estudantes de colocar os Diretórios Acadêmicos na 37 

página. Esta página estará sempre em desenvolvimento, ou seja, queremos que cada um 38 

construa um pedaço dela para que possa ser uma real ferramenta de informação para 39 

todos, afirmou Paulo Afonso Burmann. Sobre a JAI relatou encontro com professor 40 

Alessandro Dal Col que propôs novidades nas próximas Jornadas Acadêmicas. Exemplo 41 

disso é a ideia de ter na semana uma Mostra cultural Técnico-científica com museu 42 

itinerante de ciências da PUC, atividades culturais, mostra dos cursos de graduação e 43 

PG, Mostra interna de processos e produtos; palestras temáticas diárias. Todo esse 44 

processo terá uma maior participação das unidades de ensino o que facilitará a 45 

integração com a comunidade externa. Com relação a portaria nº 446, de 20 de abril de 46 

2011, do Gabinete do Ministro de Estado da Educação, professor Paulo Afonso 47 

Burmann, solicita a todos os gestores uma atenção aos prazos das solicitações de 48 

afastamento de servidores, para que não haja nenhum tipo de constrangimento. O 49 

presidente do Conselho exaltou o artigo do professor Angelo Miralha, que foi 50 

reconhecido pela Editora Elsevier como um dos autores com artigo mais citado no 51 

período de 2006-2010. Relatou ainda que por solicitação a direção do CCS, esteve 52 

presente na escola Riachuelo, fazendo a apresentação aos alunos, dos cursos desta 53 

unidade de ensino. Nada mais havendo a ser tratado e vencida toda a pauta proposta o 54 

presidente do conselho agradeceu pela presença e participação de todos e declarou 55 

encerrada a reunião. Eu, Marionaldo da Costa Ferreira, Secretário do CCS, lavrei a 56 

presente Ata.  57 



 

 
 


