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a
 REUNIÃO  

Data: 29.06.11 

Local: Sala de Reuniões do CCS 

Participantes: Membros do Conselho do Centro de Ciências da Saúde 

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

primeira chamada, iniciou-se a reunião de número 345 (tricentésima quadragésima quinta 2 

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

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

apreciação da pauta que aprovada por todos ficou assim constituída: Apreciação da ata da 5 

344ª sessão; Indicação de representação para o Conselho de Administração do Hospital 6 

Universitário da UFSM: - 1 (um) representante titular e 1 (um) representante suplente do 7 

corpo docente com atuação no HUSM, 2 (dois) representantes titulares e 2 (dois) 8 

representantes suplentes do corpo discente dos programas de pós-graduação do CCS, 9 

com atuação no HUSM, indicados por seus pares; 2 (dois) representantes titulares e 2 10 

(dois) representantes suplentes do corpo discente dos cursos de graduação do CCS, com 11 

atuação no HUSM. Normatização das cerimônias de formatura – re-ratificação das 12 

normas já aprovadas pelo Conselho do CCS e adequação à resolução UFSM 001/2011; - 13 

Análise de atos “Ad referendum” da Direção do CCS – processo 23081.014305/2010-21 14 

– concurso público para professor Adjunto na Área de Anatomia Humana (Dep. De 15 

Morfologia); Critério para viagens de servidores e estudantes (diárias, passagens e outros 16 

auxílios); Aprovada a pauta proposta.aprovada a ata 344. Em seguida o presidente do 17 

Conselho, consultou ao plenário para que fosse autorizada a entrada da Professora Jadete 18 

Lampert e do Professor José Antonio Fontoura Pereira, para apresentação do projeto 19 

Tratado Cidadão. Após explanação do projeto e de algumas indagações, o professor 20 

Paulo Afonso Burmann, agradeceu a presença dos professores e deu continuidade a pauta 21 

da reunião. A seguir foram indicados o representante titular e representante suplente do 22 

corpo docente com atuação no HUSM, • os Professores José Edson Paz da Silva e Tânia 23 



Maria Resener respectivamente. A indicação dos representantes titulares e representantes 24 

suplentes do corpo discente dos programas de pós-graduação do CCS, com atuação no 25 

HUSM, os Programas de Residência Médica e Residência Multiprofissional apresentarão 26 

os nomes, que serão acatados pelo Conselho por acordo de plenário na reunião atual. O 27 

corpo discente dos cursos de graduação do CCS, representado nesta sessão pelos 28 

conselheiros estudantes indicou Tamires Roque e Francine Jacques (titulares) e Renan 29 

Machado e Franciele Batistela como representantes suplentes do corpo discente dos 30 

cursos de graduação do CCS, com atuação no HUSM. Continuando a pauta os 31 

Conselheiros ratificaram as normas para solenidades de formatura já aprovadas em 32 

reunião anterior (2004). As normas estarão disponíveis a todos através do site do CCS e 33 

enviadas pela secretaria do centro por e-mail. A seguir foi submetido à análise pelo 34 

Conselho o ato  “Ad referendum” da Direção do CCS, referente ao processo 35 

23081.014305/2010-21- Concurso Público Para Professor Adjunto na área de Anatomia 36 

Humana. Quanto ao item sobre diárias e passagens e seu uso por parte de servidores do 37 

CCS, ficou definido que os Departamentos e Cursos em prazo de 15 dias enviarão•  38 

sugestões à Secretaria do CCS, que sistematizará e posteriormente enviará aos 39 

conselheiros para análise deliberação no plenário do conselho em sessão próxima. Nada 40 

mais havendo a ser tratado e vencida toda a pauta proposta o presidente do conselho 41 

agradeceu pela presença e participação de todos e declarou encerrada a reunião. Eu, 42 

Marionaldo da Costa Ferreira, Secretário do CCS, lavrei a presente Ata.  43 



 

 

 


