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Aos trinta dias do mês de novembro do ano de dois mil e onze às 14h horas, iniciou-se a 8 
349a (tricentésima quadragésima nona) reunião do Conselho do Centro de Ciências da 9 
Saúde. O Professor Paulo Afonso Burmann propôs a apreciação da pauta que aprovada 10 
por todos ficou assim constituída: Apreciação da ata da sessão 348; Solicitação da 11 
Direção Geral do HUSM para assento no Conselho CCS; Representação do CCS junto 12 
ao Conselho de Administração do HUSM – alteração (Ad referendum); Indicação de 13 
representante do CCS na Comissão de Implantação e Acompanhamento de Projetos 14 
Pedagógicos de Curso (CIAPPC), em substituição à professora Marli Matiku Anraku de 15 
Campos; Comissão para discutir o Regimento Interno do CCS; Assuntos Gerais. A ata 16 
da 348ª sessão, de outubro de 2011, foi apreciada pelos presentes e foi aprovada sem 17 
nenhuma manifestação em contrário. Atendendo à solicitação do Gabinete do Reitor foi 18 
analisada a criação de assento para a Direção geral do HUSM no Conselho do Centro de 19 
Ciências da Saúde. Lembrou o Professor Paulo Burmann que esta possibilidade 20 
implicaria em modificação no Regimento Interno do CCS, mas que trataria da 21 
reciprocidade nas relações com o HUSM, vitais para as ações de formação dos 22 
estudantes do CCS. A solicitação foi aprovada por unanimidade. A seguir, tratando do 23 
item 3 da pauta, o diretor do C.C.S. informou que em reunião deste Conselho, no mês 24 
de agosto, foi indicada a Professora Tania Resener para representar os docentes do CCS 25 
no CONAD. No entanto a referida docente indicada já faz parte do CONAD pelo 26 
Programa de Residência Médica, o que implica na necessidade de substituição do seu 27 
nome. Sendo assim a direção do CCS, devido à urgência fez a indicação do professor 28 
Andre Costabeber do Departamento de Clinica Médica para ser o representante 29 
suplente. Colocado em discussão e apreciação o ad referendum foi aprovado por 30 
unanimidade. Continuando a pauta aprovada, foi discutido e aprovado o nome da 31 
professora Eliane Neves, Coordenadora do Curso de Enfermagem, para substituir a 32 
Professora Marli M. de Campos como representante do CCS na Comissão de 33 
Implantação e Acompanhamento de Projetos Pedagógicos de Curso (CIAPPC). Na 34 
sequência, o Professor Paulo Afonso Burmann solicitou a todos a atenção para a 35 
importante tarefa de todos em realizar uma ampla discussão interna sobre o regimento 36 
interno para o CCS. Ficou definida a necessidade de composição de uma Comissão com 37 
representantes dos Docentes, Discentes e Técnico-administrativos em educação. Assim 38 
foram indicados os nomes das Professoras Carmem Lucia Colomé, Maria de Lurdes 39 
Budó e Melissa Premaor e da Acadêmica Franciele Batistela. O Professor Paulo 40 
Burmann sugeriu que os membros da CLN-CCS fizessem parte como membros natos. 41 
Foi também aprovado que a Direção pudesse fazer a indicação de outros dois membros 42 
e que a Comissão seria apresentada ao Conselho do CCS antes de entrar em efetivo 43 
exercício, possivelmente ao início de 2012. Em assuntos gerais o Professor Paulo 44 
Afonso Burmann, indicou a necessidade nova reunião do Conselho no mês de dezembro 45 
ainda, considerando os processos de concursos e outros, que dependem da aprovação do 46 



Conselho para seguir o trâmite institucional. Ficou definida a data de 15 de dezembro, 47 
às 14 horas na sala 1352. Informou que, a pedido do Programa de Residência 48 
Multiprofissional, convocou uma reunião com os Coordenadores de Curso e Chefes de 49 
Departamentos e que lamenta o baixo quorum, atribuído por ele à intensa atividade de 50 
final de semestre. Entretanto, solicitou aos presentes uma atenção especial quando 51 
houver a convocação para reuniões, que acontecem quando o assunto constitui-se muito 52 
importante para o conjunto CCS, como era o assunto proposto. A Residência 53 
Multiprofissional é um programa institucional e, portanto, merece atenção e cuidado, 54 
com o que certamente não há discordância, assim como em relação aos demais 55 
Programas de pós-graduação do CCS. O Diretor do CCS fez, ainda, um breve relato 56 
sobre diárias e passagens, manifestando que os dirigentes de subunidades fizeram a sua 57 
parte, racionalizando o seu uso e permitindo que todas as solicitações de viagem fossem 58 
atendidas no limite orçamentário imposto pelo contingenciamento do governo federal. 59 
O engajamento de Dirigentes, Secretários de subunidades e de alguns Docentes foi 60 
fundamental para execução um milhão trezentos e vinte e oito mil  reais em 61 
equipamentos permanentes, demonstrando a capacidade de cada subunidade e suas 62 
secretarias em atuar fazendo a gestão das suas demandas, especialmente nos processos 63 
de registro de preços, licitações e compras. Registrou um agradecimento a todos e à 64 
Secretaria do CCS, que soube conduzir adequadamente os processos, apesar das baixas 65 
sofridas no decorrer do ano. Foi também anunciado que a Comissão de Pesquisa do 66 
CCS apresentaria uma proposta de alteração na ficha de avaliação de projetos, que seria 67 
enviada aos conselheiros para apreciação futura. O Secretário Executivo do CCS, 68 
Alexandre M. Ferreira fez um breve relato do evento esportivo “Copa CCS” na sua 69 
primeira edição, que se constituiu num marco de integração entre os estudantes da 70 
diferentes áreas da saúde, o que se constitui em motivação para as próximas edições, 71 
tendo sido apoiado por todos os presentes. Foi também relembrado o prazo para 72 
avaliação de projetos junto ao GAP-CCS. Nada mais havendo a ser tratado e vencida 73 
toda a pauta proposta o presidente do conselho agradeceu pela presença e participação 74 
de todos e declarou encerrada a reunião. Eu, Marionaldo da Costa Ferreira, Secretário 75 
do CCS, lavrei a presente Ata.  76 


