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Aos vinte e seis dias do mês de outubro do ano de dois mil e onze às 14h 8 
horas, iniciou-se a 348a (tricentésima quadragésima oitava) reunião do 9 
Conselho do Centro de Ciências da Saúde. O Professor Paulo Afonso Burmann 10 
apresentou a proposta de pauta, que aprovada por todos ficou assim 11 
constituída: Apreciação das atas das sessões 346 e 347; Indicação de suplente 12 
de representante  dos Coordenadores de Curso para o CEPE (Conselho de 13 
Ensino, Pesquisa e Extensão); Indicação de membro titular para CLN-CCS 14 
(Comissão de Legislação e Normas do CCS); Análise de parecer processo 15 
013837/2011-22 - Convênio entre a FATEC e a UFSM- Departamento de 16 
Enfermagem para execução do projeto “Curso de Atualização à Distância em 17 
Gestão de Políticas de Gênero e Raça” – ato ad referendum do Conselho do 18 
CCS; Análise de parecer do processo 010947/2011-32- abertura de Seleção 19 
Pública para Professor Substituto na Área de Clinica Pediátrica- Departamento 20 
de Pediatria; Resultado do concurso público para provimento de cargo de 21 
Professor Adjunto do Departamento de Fisioterapia (Terapia Ocupacional); 22 
Informes sobre progressão funcional de docentes do CCS; Assuntos Gerais. 23 
De imediato o Professor Paulo Afonso Burmann, colocou em apreciação e 24 
discussão as atas das sessões 346 e 347, que foram aprovadas por 25 
unanimidade, com correções de grafia sugeridas. A seguir o Conselho indicou 26 
a Professora Margareth L. Athaíde para ocupar vaga de suplente da 27 
representação dos Coordenadores de Curso do CCS (graduação e Pós-28 
graduação) no Conselho de Ensino Pesquisa e Extensão (suplência do 29 
Professor Jadir Camargo Lemos). A Professora Daniela Bitencourt Leal foi 30 
indicada pelos conselheiros para ser membro da Comissão de Legislação e 31 
Normas do CCS, na vaga da Professora Laura de Azevedo Guido, que solicitou 32 
substituição em função de ter protocolado seu pedido de aposentadoria junto à 33 
PRRH. O Diretor do CCS manifestou-se sobre a participação da Professora 34 
Laura, Docente do Departamento de Enfermagem, destacando a sua 35 
dedicação e empenho junto à CLN do CCS e, sobretudo, sua dedicação à vida 36 
acadêmica, caracterizada pela participação e pela qualidade das suas ações.    37 
Na seqüência, o Professor Marcos Martins Neto, já representante dos Chefes 38 
de Departamento do CCS no CEPE, foi indicado para fazer parte da Comissão 39 
de Ensino Pesquisa (CEP do CEPE). O Conselho homologou o ato “ad 40 
referendum” da direção do Centro que deu parecer favorável ao trâmite do 41 
processo 013837/2011-22 que trata do “Curso de Atualização à Distância em 42 
Gestão de Políticas de Gênero e Raça”. Ao analisar o parecer da CLN/CCS 43 
sobre o processo 010947/2011-32, Abertura de Seleção Publica para Professor 44 
Substituto na Área de Clinica Pediátrica- Departamento de Pediatria, o 45 
Conselho homologou o resultado apresentado pela Banca Examinadora, 46 



solicitando a contratação do Candidato JEAN PIERRE PARABONI ILHA, 47 
classificado em primeiro lugar, com média final 9,19 (nove vírgula dezenove). 48 
Ao analisar o parecer da CLN/CCS sobre o resultado da seleção pública para 49 
Professor Adjunto do Departamento de Fisioterapia na área de Terapia 50 
Ocupacional-saúde coletiva, o Conselho do CCS homologou o resultado que 51 
indicou que não houve candidato aprovado. A seguir o Conselho foi informado 52 
sobre os pareceres da Comissão para Progressão Docente que aprovaram o 53 
acesso à classe de Professor Associado às seguintes professoras: Laura de 54 
Azevedo Guido do Departamento de Enfermagem; Letícia Borges Jacques do 55 
Departamento de Odontologia Restauradora e Juliana Rodrigues Praetzel do 56 
Departamento de Estomatologia. Os seguintes Docentes tiveram aprovadas 57 
suas solicitações para progressão horizontal: Itamar dos Santos Riesgo – 58 
Departamento de Ginecologia e Obstetrícia para Professor Associado II; 59 
Elisabeta Albertina Nietsche – Departamento de Enfermagem para Professor 60 
Associado III e Katia Olmedo Braun – Departamento de Odontologia 61 
Restauradora para Professor Associado III. Em assuntos gerais, o Professor 62 
Paulo Afonso Burmann, informou que foi enviada a todos, por e-mail a portaria 63 
do Ministério de Planejamento e Gestão para que se faça em cada setor o 64 
planejamento do recesso de final de ano. Informou, também, que a janta de 65 
final de ano do Centro de Ciências da Saúde, será dia 02 de dezembro, 66 
convidando a todos para esta confraternização e para comemorar os avanços 67 
do CCS e de todas as suas subunidades, com seus servidores, estudantes e 68 
comunidade. Agradecendo aos coordenadores dos cursos pela participação na 69 
PROFITECS, professor Paulo Burmann, exaltou o empenho de colegas 70 
Docentes, Técnico-administrativos em Educação e de estudantes nessa tarefa 71 
de representar o CCS nessa feira, apesar de todas as dificuldades decorrentes 72 
do planejamento e da inflexibilidade dos organizadores desse evento. 73 
Destacou, também, que o CCS estará na FEISMA, participando no pavilhão de 74 
inovação e convidou a todos a participar do evento. Aproveitando do espaço de 75 
informações, solicitou, especialmente aos Coordenadores de Curso empenho 76 
na divulgação e estímulo aos estudante para que participem da COPA do CCS. 77 
Convidou o servidor Alexandre Macari Ferreira para falar sobre o evento. 78 
Alexandre salientou que este evento integrador a realizar-se nos dias 26 e 27 79 
de novembro, no Clube Atlético Corinthians, num esforço conjunto com os 80 
diretórios acadêmicos, docentes e técnicos administrativo do CCS e será uma 81 
possibilidade de integração maior entre os segmentos com atuação em nossa 82 
unidade de ensino. Nada mais havendo a ser tratado e vencida toda a pauta 83 
proposta o presidente do conselho agradeceu pela presença e participação de 84 
todos e declarou encerrada a reunião. Eu, Marionaldo da Costa Ferreira, 85 
Secretário do CCS, lavrei a presente Ata.  86 


