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Aos vinte oito dias do mês de setembro do ano de dois mil e onze às 14h 1 
horas, iniciou-se a 347a (tricentésima quadragésima sétima) reunião do 2 
Conselho do Centro de Ciências da Saúde. Abrindo os trabalhos, o Professor 3 
Paulo Afonso Burmann propôs a apreciação da pauta que aprovada por todos 4 
ficou assim constituída: Apreciação da ata da 346a sessão (ata será discutida 5 
na próxima reunião); Informação sobre avaliação de desempenho acadêmico 6 
para progressão Funcional da Profª Marta Dutra Machado Oliveira, Maria 7 
Teresa Aquino de Campos Velho e Leris Salete Bonfanti Haeffner; Parecer da 8 
Comissão de Legislação e Normas sobre processo 01880/2010-54- Concurso 9 
Público para professor adjunto-Departamento De Saúde da Comunidade; 10 
Parecer da Comissão de Legislação e Normas sobre processo  004239/2011-11 
62, que solicita abertura de concurso público na área de Fisioterapia Geral. 12 
Parecer da comissão de legislação e normas sobre concurso público para 13 
professor adjunto na área de Ciências da Saúde; Processo sem número sobre 14 
acordo de cooperação a ser celebrado pelo Departamento de Fisiologia e 15 
Farmacologia com a Universidade Federal do Oeste do Paraná; Reabertura do 16 
Concurso público para o Departamento de Fisioterapia - Curso de Terapia 17 
Ocupacional para Professor Assistente e Assuntos Gerais. O Presidente do 18 
Conselho comentou sobre as dificuldades que a secretaria do CCS e todos os 19 
setores do prédio 26 enfrentaram por conta da falta de conexão com a internet, 20 
devido ao rompimento de um cabo externo que alimenta o CCS. Entre outras 21 
dificuldades, este acidente impediu o envio da ata 346 para ser analisada pelos 22 
conselheiros, rementendo-a para apreciação na próxima sessão. Continuando 23 
saudou a presença da professora Daniela Bitencort Leal no Conselho do CCS, 24 
que recentemente foi eleita chefe do Departamento de Microbiologia. A seguir o 25 
secretário leu o parecer da comissão de legislação e normas sobre o processo 26 
nº 23081.018801/2010-54, que versava sobre resultado do Concurso Público 27 
para Professor Adjunto na área de Saúde Pública na vaga por aposentadoria 28 
do Professor Clovis Silva Lima. O Conselho do CCS homologou o resultado a 29 
seguir: LIZIANE MAAHS FLORES COM MÉDIA FINAL 8,76 (OITO VIRGULA 30 
SETENTA E SEIS) e JANICE DE FÁTIMA PAVAN ZANELLA COM MÉDIA 31 
FINAL 8,17 (OITO VÍRGULA DEZESSETE). O processo nº 32 
23081.003051/2011-05, que versava sobre resultado do Concurso Público para 33 
Professor Adjunto na área de Ciências da Saúde-Medicina - Clinica Médica e. 34 
O Conselho do CCS homologou a habilitação para o cargo objeto do concurso: 35 



Fabio Vasconcellos Comim COM MÉDIA FINAL 8,53 (OITO VIRGULA 36 
CINQUENTA E TRÊS) e Christian Ribas COM MÉDIA FINAL 7,94 ( SETE 37 
VIRGULA NOVENTA E QUATRO). A seguir foi apreciado o processo nº 38 
23081.004239/2011-62 – resultado do concurso público na área de Fisioterapia 39 
Geral, do Departamento de Fisioterapia. Após algumas explicações do chefe 40 
do Departamento de Fisioterapia e explanação da professora Laura Azevedo 41 
Guido, membro da CLN, de que: “o parecer da comissão de Legislação e 42 
Normas foi dado tendo em vista a estrita obediência à legislação em vigor na 43 
UFSM sobre essa matéria”, o resultado do concurso foi, também, aprovado 44 
pela unanimidade dos presentes. O Conselho aprovou, a seguir, o termo de 45 
cooperação e acordo entre o Departamento de Fisiologia e Farmacologia e a 46 
Universidade Federal do Oeste do Paraná. Foi analisada e aprovada na 47 
sequência a solicitação do Departamento de Fisioterapia para reabertura de 48 
concurso público para Terapia Ocupacional, vaga REUNI. Continuando na 49 
pauta, foram informados aos conselheiros os pareceres referntes ao acesso e à 50 
prgressão funcional na Classe de Professor Associado: acesso a Professor 51 
associado: Professora Maria Teresa Aquino de Campos Velho e Professora 52 
Marta Dutra Machado Oliveira; progressão de professor associado II para 53 
professor Associado III: Professora Leris Salete Bonfanti Haeffner. Em 54 
assuntos gerais o Professor Paulo Burmann destacou as comemorações 55 
relativas aos 80 anos do curso de Farmácia e a Semana Acadêmica da 56 
Farmácia, que homenageou o Professor Fuged Calil, como ilustre membro da 57 
comunidade acadêmica e farmacêutica. O Diretor do CCS cumprimentou à 58 
toda comunidade do Curso de Farmácia pela passagem dos 80 anos de 59 
fundação, lembrando que o curso fora o precursor da UFSM. A seguir foi 60 
solicitado que o Secretário Executivo do CCS, Sr. Alexandre Macari Ferreira, 61 
informasse ao Conselho sobre a situação e trâmites relativos à PROFITECS. A 62 
direção do centro fez reuniões com os coordenadores dos cursos do CCS, que 63 
estarão representando esta unidade de ensino nesse evento. O Professor 64 
Paulo Burmann lembrou que neste ano o CCS estará presente, também, no 65 
pavilhão de inovação da UFSM na FEISMA e solicitou que cada conselheiro, 66 
em especial os Coordenadores de Curso de graduação, ajude a pensar a forma 67 
de apresentação e participação até sexta feira, dia 30. Informou, ainda, que 68 
Conselho Municipal de Entorpecentes, solicitou que o CCS indicasse o nome 69 
da Professora Marlene Terra para representar o CCS como membro do 70 
COMEM, o que foi aprovado pela unanimidade dos presentes. Sobre as 71 
reformas de salas, laboratórios e outras áreas físicas, inclusive a cobertura da 72 
passagem entre os prédios 26 e 26 A serão licitadas nos próximos dias, com a 73 
expectativa de que o processo transcorra normalmente e que estas obras se 74 
tornem realidade ainda em 2012, conforme sugeriu a PROINFRA em recentes 75 
manifestações. Comentou ainda que há a possibilidade de que algumas destas 76 
obras não sejam de interesse das construtoras, uma vez que o setor parece 77 
estar com grande demanda e pode escolher as obras que mais interessam, tal 78 
como ocorreu em 2010, o que impediu que os projetos orçados naquele ano 79 
tivessem que ser adiados para o presente ano e 2012. Por conta deste risco a 80 
Direão do CCS está trabalhando junto à PROINFRA e DEMAPA para que o 81 
registro de preços para pequenas reformas seja ampliado, possibilitando a 82 
agilizando a maioria das demandas internas do CCS. Comentou, também, que 83 
o prédio destinado aos Cursos de Terapia Ocupacional, Enfermagem e 84 
Fisioterapia teve suas obras retomadas por nova empresa, que assumiu um 85 



cronograma que prevê conclusão em 8 meses (abril 2012) e entrega de parte 86 
do prédio em fevereiro para atender às urgentes demandas da Terapia 87 
Ocupacional. Reforçou que a conclusão daquele prédio é vital para a 88 
redistribuição dos espaços físicos do prédio 26, atendendo à histórica demanda 89 
reprimida de salas de aulas, laboratórios e salas de professores. Nada mais 90 
havendo a ser tratado e vencida toda a pauta proposta o Presidente do 91 
Conselho agradeceu pela presença e participação de todos e declarou 92 
encerrada a reunião. Eu, Marionaldo da Costa Ferreira, Secretário do CCS, 93 
lavrei a presente Ata.  94 



 

 
 


