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Aos trinta e um dias do mês de agosto do ano de dois mil e onze às 14h 1 
horas, iniciou-se a reunião de número 346 (tricentésima quadragésima 2 
sexta sessão), do Conselho do Centro de Ciências da Saúde. Abrindo os 3 
trabalhos, o Professor Renato Borges Fagundes que devido à ausência 4 
justificada do titular, Professor Paulo Afonso Burmann, dirigiu os trabalhos, 5 
propôs a apreciação da pauta que aprovada por todos ficou assim 6 
constituída: Apreciação da ata da 345ª sessão; Processo 009147/2011- que 7 
propõe a contratação da FATEC para execução do projeto: PROMOVENDO 8 
QUALIDADE DE SAÚDE BUCAL À COMUNIDADE DE SANTA MARIA E 9 
REGIÃO: Departamento de Estomatologia; Processo 008922/2011- que 10 
propõe a contratação da FATEC para execução do projeto: DIAGNÓSTICO 11 
DAS DOENÇAS DE ANIMAIS DOMÉSTICOS - Departamento de Patologia; 12 
Processo 002653/2011 - Concurso Público para professor Adjunto na área 13 
de Ciências da Saúde (Medicina/Pediatria) - vaga por aposentadoria do 14 
professor Alberto Binato e Assuntos gerais. A Ata da 345a sessão foi 15 
aprovada por unanimidade dos presentes. O processo 009147/2011- que 16 
trata da contratação da FATEC para execução do projeto: PROMOVENDO 17 
QUALIDADE DE SAÚDE BUCAL À COMUNIDADE DE SANTA MARIA E 18 
REGIÃO, do Departamento de Estomatologia foi homologado pelo plenário. 19 
O processo 008922/2011 para contratação da FATEC para execução do 20 
projeto DIAGNÓSTICO DAS DOENÇAS DE ANIMAIS DOMÉSTICOS, do 21 
Departamento de Patologia foi, também aprovado pela unanimidade dos 22 
presentes. O processo 002653/2011 que tratava de Concurso Público para 23 
professor Adjunto na área de Ciências da Saúde (Medicina/Pediatria) - vaga 24 
por aposentadoria do professor Alberto Binato teve seu resultado  25 
homologado e o processo foi encaminhamento a Pró-Reitoria de Recursos 26 
Humanos para a contratação da candidata classificada em primeiro lugar: 27 
Michele Rechia Fighera, com nota 8,01 (oito virgula zero um). Todos os 28 
processos tiveram parecer favorável à sua homologação pela Comissão de 29 
Legislação e Normas do Centro de Ciências da Saúde. Em assuntos gerais, 30 
professor Renato Fagundes colocou à disposição a palavra ao Professor 31 
Jadir Camargo Lemos para expor assunto sobre a PROFITECS. Com a 32 
exposição sobre essa questão, ficou acertado que os coordenadores dos 33 
cursos da saúde se reunirão novamente com a direção do centro para 34 
definirem melhor como irão apresentar o centro nesse evento. A 35 



representação estudantil falou sobre as manifestações dos estudantes do 36 
curso de medicina na busca de melhorias das aulas e de condições para 37 
terem um aprendizado de qualidade, bem como manifestou preocupação 38 
com relação às vagas do REUNI, solicitando as atas que instituíram o curso 39 
de Terapia Ocupacional, o aumento de vagas para os Cursos de 40 

E nfermagem e Medicina. Em manifestação o Coordenador do curso de 41 

Terapia Ocupacional observa que houve abertura de concurso para suprir 42 
as vagas, mas infelizmente não houve candidatos que atendessem ao 43 
edital. Conforme professor Jadir, não há ainda uma fórmula para resolver 44 
esse problema, que já há algum tempo vem tratando do assunto junto com 45 
a Direção do CCS, com o Vice-reitor. Ainda com a palavra, professor Jadir 46 

afirmou que em recente reunião com o Vice Reitor e com a Pró-reitoria de 47 

Recursos Humanos, acompanhado do Diretor do CCS, foi pleiteada a 48 
abertura de concursos para professor assistente o que amenizaria a falta de 49 
Docentes para o Curso. Destacou que nestes encontros com a Reitoria foi 50 
sugerida a contratação de Professor  Substituto. O Professor Renato 51 
Fagundes, destacou que em reuniões de diretores já se discutem critérios 52 
para distribuição de vagas. A coordenadora do Curso de Enfermagem, 53 
professora Eliane Neves, comunicou que o curso estará realizando dia 08 54 
de setembro o terceiro seminário de avaliação curricular da Enfermagem 55 
que acontecerá no anfiteatro do CCS. Nada mais havendo a ser tratado e 56 
vencida toda a pauta proposta o Presidente do conselho agradeceu pela 57 
presença e participação de todos e declarou encerrada a reunião. Eu, 58 
Marionaldo da Costa Ferreira, Secretário do CCS, lavrei a presente Ata.  59 



 

 
 


