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Aos sete dias do mês de março do ano de dois mil e doze às 14h horas, iniciou-se a 351a 8 
(tricentésima qüinquagésima primeira) reunião do Conselho do Centro de Ciências da 9 
Saúde. O Professor Paulo Afonso Burmann apresentou a proposta de pauta, que 10 
aprovada por todos ficou assim constituída: 1-Apreciação da ata da sessão 350; 2-11 
Indicação de suplente de representante dos Coordenadores de Curso para o CEPE 12 
(Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão); 3-Ampliação da CLN-CCS (Comissão de 13 
Legislação e Normas do CCS); 4-Indicação de Docente para representante suplente dos 14 
docentes do CCS no CONAD/HUSM; 5-Análise de parecer do 15 
processo 23081.002095/2012-91 - Convênio entre a secretaria de segurança pública/ 16 
instituto geral de perícias e a UFSM; 6-Análise de parecer do 17 
processo 23081.017004/2011-31 - Contratação da FATEC para a execução do projeto 18 
Prevalência de Anticorpos anti-leptospiras em animais silvestres; 7-Análise de parecer 19 
do processo 23081.016447/2011-12 -contratação para operacionalização do projeto de 20 
prevenção de parasitoses que acometem animais domésticos e silvestres na cidade de 21 
Santa Maria; 8-Análise de aprovação de “ad referendum” - abertura de processo 22 
administrativo para liberação de edital de seleção para novo programa de Residência em 23 
Saúde Mental - solicitação da COREMU -Ofício 004/2012; 9- Análise de aprovação de 24 
“ad referendum” - processo 23081.008969/2011-32, - homologação do resultado do 25 
Concurso Público para Professor Adjunto na área de Ciências da 26 
Saúde/Medicina/Obstetrícia; 10 - Estatuto da EBSERH – posição do CCS sobre adesão 27 
do HUSM à empresa; 11- Assuntos Gerais. O presidente observou que o fato de não ter 28 
havido reuniões nos meses de janeiro e fevereiro, em virtude da dificuldade de quorum 29 
e destacou que teremos duas sessões em março. Depois de colocada em votação a pauta 30 
proposta foi aprovada. A seguir colocou em apreciação a ata da sessão 350 que foi 31 
aprovada por unanimidade. O presidente apresentou o segundo item da pauta que 32 
tratava da sucessão na representação do CCS junto aos Conselhos Superiores (CEPE e 33 
CONSUN). Assim foram indicados o Professor Marcos Martins Neto (titular) para 34 
ocupar a vaga do professor Antonio Roberto Bisogno e a Professora Silviamar 35 
Camponogara para ocupar a vaga do professor Walter Blaya Perez como representante 36 
suplente no Conselho Universitário. Para substituir o professor Marcos Martins Neto no 37 
Conselho de Ensino Pesquisa e Extensão bem como na CEPE/CEPE foi indicada a 38 
Professora Melania Palermo Manfron. O Conselho do CCS aprovou, também, a 39 
recondução do Professor Carlos Fernando de Mello para representar o CCS no CEPE e 40 
na Comissão CLN/CEPE. Continuando a pauta, a proposta de ampliação da Comissão 41 
de Legislação e Normas do Centro de Ciências da Saúde, foi discutido, de acordo com 42 
manifestação do Diretor Paulo Burmann, com a Comissão atual e esta sendo proposta 43 
ao plenário para que haja indicação de mais um ou dois membros para ajudar a avaliar 44 
os processos e, de forma mais ágil, proceder nos encaminhamentos necessários. Após 45 
discussão, foi aprovada a ampliação da CLN e indicados os nomes do Professor 46 



Antônio Roberto Bisogno e da Professora Stela Maris M. Padoim para comporem a 47 
CLN do CCS, o que foi aceito pela totalidade dos presentes. Item 04 da pauta tratou da 48 
indicação de docente para representante suplente dos docentes do CCS no 49 
CONAD/HUSM. Houve a indicação do Professor Fabio Vasconcelos que foi aceito por 50 
unanimidade. Foi apreciado o parecer favorável da CLN sobre o 51 
processo 23081.002095/2012-91 - Convênio entre a Secretaria de Segurança 52 
Pública/Instituto Geral de Perícias e a UFSM, que foi aprovado por unanimidade. O 53 
mesmo tratamento teve o parecer favorável da CLN/CCS sobre o 54 
processo 23081.017004/2011-31 - Contratação da FATEC para a execução do projeto 55 
Prevalência de Anticorpos anti-leptospiras em animais silvestres, ou seja: aprovado por 56 
unanimidade. A seguir foi apreciado o parecer favorável da CLN/CCS sobre o processo 57 
23081.016447/2011-12 -contratação para operacionalização do Projeto de prevenção de 58 
parasitoses que acometem animais domésticos e silvestres na cidade de Santa Maria, 59 
que, também, foi aprovado pela totalidade dos presentes. O plenário analisou o parecer 60 
favorável da CLN à aprovação de “ad referendum” autorizando a abertura de processo 61 
administrativo para liberação de edital de seleção para novo programa de Residência em 62 
Saúde Mental - solicitação da COREMU -Ofício 004/2012, que foi homologado por 63 
unanimidade pelo plenário do Conselho. Também foi homologado pelos conselheiros o 64 
ato “ad-referendum” da Direção do CCS sobre o processo 23081.008969/2011-32 - 65 
Concurso Público para Professor Adjunto na área de Ciências da 66 
Saúde/Medicina/Obstetrícia, que concordou com o parecer da Comissão Examinadora. 67 
A análise sobre o estatuto da EBSERH e a possível manifestação do CCS sobre sua 68 
posição quanto à adesão ou não do HUSM à EBSERH, gerou várias manifestações 69 
favoráveis e uma manifestação contrária da acadêmica Francieli Batistelli, frisando sua 70 
preocupação, como representante estudantil, em relação aos riscos de comprometimento 71 
do caráter público e gratuito do HUSM em relação ao SUS. Ao reconhecer que a 72 
EBSERH é uma realidade legal aprovada no âmbito do Congresso Nacional e que o 73 
processo de adesão do HUSM parece ser irreversível, o Diretor do CCS manifestou sua 74 
preocupação com os termos do possível contrato na forma do estatuto da EBSERH e do 75 
regimento do HUSM com as questões que envolvem os aspectos que asseguram as 76 
relações acadêmicas com a área da saúde, garantindo o ensino, a pesquisa e a extensão e 77 
o caráter público e 100% SUS, bem como a dignidade nas relações da empresa pública 78 
com os trabalhadores envolvidos. Neste aspecto questionou a possível migração do 79 
quadro de trabalhadores da UFSM/HUSM para a EBSERH e em que condições isto 80 
ocorreria. O vice-diretor do CCS, Professor Renato Borges Fagundes, entende que se 81 
trata de fato consumado, ou seja, mesmo discutindo a essência do ato do governo 82 
federal, não poderemos mudar a situação. Por isso propôs a votação imediata e aponta a 83 
posição de aceitação com esses cuidados de acordo com manifestações dos 84 
conselheiros. Colocado em votação, com um voto contrário, a posição do conselho do 85 
centro foi aceitar a proposta de adesão do Hospital Universitário a EBSERH desde que 86 
o regimento do HUSM e a posição do CONAD/HUSM, bem como seu regimento, 87 
garantam a continuidade do caráter público 100% SUS, apoio à pesquisa, ao ensino e à 88 
extensão de acordo com a missão da UFSM, bem como os respeito aos direitos doas 89 
Servidores Técnico-administrativos em Educação envolvidos. Ainda sobre essa questão 90 
o diretor observou que a participação de todos os docentes no CONAD se reveste de 91 
suma importância para garantir a representação do da posição do Conselho do CCS. 92 
Continuando a pauta em assuntos gerais o Diretor do CCS informou que foi enviado a 93 
todos os Dirigentes de Sub-unidades a Resolução do ponto eletrônico (005/2012); Nesta 94 
linha comentou que a reunião do CONAD HUSM discutirá na reunião do dia 08/03 a 95 
implantação do seu controle de frequência e a Direção do HUSM solicita atenção aos 96 



seus argumentos , que são do conhecimento dos membros do CONAD e que se 97 
posicionem na sua defesa. O Diretor informou, também que o DAG/UFSM está 98 
iniciando a organização dos arquivos do CCS e suas sub-unidades e duas Servidoras do 99 
Departamento de Arquivo geral da UFSM passarão a visitar todos os setores; Informou, 100 
a seguir, sobre a 2ª Mostra Integrada de Profissões, Tecnologias, Cultura e Serviços da 101 
UFSM – PROFITECS; Solicitou que a Comissão Força de Trabalho retome suas 102 
atividades pela necessidade de recomposição dos quadros do CCS e reiterou a 103 
solicitação anterior sobre a observação dos prazos (15/03/12) relativos ao 104 
preenchimento de Vagas Docentes, em função da legislação eleitoral; observou que as 105 
vagas/demandas por Servidores TAE (e-mail enviado) devem ser informadas à Direção 106 
do CCS e à PRRH, conforme e-mail enviado em 29/02/2012; Informou da reunião de 107 
divulgação e discussão dos indicadores para distribuição de recursos da UFSM (IDR) 108 
que ocorrerá no dia 20/03/12, às 14:00; solicitou que a Comissão encarregada de 109 
discutir e apresentar uma minuta de reformulação do Regimento Interno do CCS 110 
(Professoras Silviamar Camponogara, Stela Maris M. Padoin e Melissa Premaor,  111 
Acadêmica Franciele Batistela, Profa. Daniela Bitencourt Leal, Prof. Tales Moura 112 
Branda, Prof. José Edson Paz da Silva, Prof. Marcos Martins Neto, Prof. Edson Missau, 113 
Ass. Adm. Marionaldo Costa Ferreira e Prof. Antônio Roberto Bisogno) dê início aos 114 
trabalhos coma alguma brevidade, uma vez que o RI constituir-se-á,  também em 115 
instrumento de planejamento e gestão do CCS; Observou que há um grupo de Docentes 116 
empenhados nos detalhes finais da apresentação de proposta visando atender ao Edital 117 
Pró-saúde 2012. Por último destacou os investimento que estão sendo feitos em material 118 
permanente e reformas de área física visando atender às demandas existentes; frisou que 119 
os recursos são insuficientes para atender a todos, mas o possível está sendo realizado, 120 
mesmo contando com alguns contratempos por parte das empresas responsáveis e dos 121 
processos licitatórios. Ressaltou que as obras relativas aos prédios que abrigarão os 122 
Cursos de Terapia Ocupacional, Enfermagem, Fisioterapia e Fonoaudiologia estão com 123 
seu cronograma atrasado devido a uma série de fatores fora da alçada do CCS, mas que 124 
o CCS tem estado atento e acompanhando cada etapa do processo. Informou, também, 125 
que terá início em breve uma discussão sobre um plano diretor para a área da saúde, 126 
pensando a expansão ordenada do CCS e o futuro da área da saúde como um todo. Nada 127 
mais havendo a ser tratado e vencido toda a pauta proposta, o presidente do conselho 128 
agradeceu pela presença e participação de todos e declarou encerrada a reunião. Eu, 129 
Marionaldo da Costa Ferreira, Secretário do CCS, lavrei a presente Ata, que vai 130 
acompanhada da lista dos presentes.  131 

 132 


