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Aos vinte e oito dias do mês de março do ano de dois mil e doze, às 14h horas, iniciou-8 
se a 352a (tricentésima qüinquagésima segunda) reunião do Conselho do Centro de 9 
Ciências da Saúde. O Professor Paulo Afonso Burmann apresentou a proposta de pauta, 10 
que aprovada por todos ficou assim constituída: Apreciação da ata da sessão 351; 11 
Solicitação do Gabinete do Reitor/HUSM: assento de representação do HUSM no 12 
Conselho do CCS; Análise do parecer da CLN/CCS sobre o processo 13 
23081.014676/2011-94 – Concurso Público para Docente - Terapia Ocupacional/Saúde 14 
Mental/Departamento de Fisioterapia; Análise do parecer da CLN/CCS sobre o 15 
processo 23081.013372/2011-18 – Concurso Público para Docente - Terapia 16 
Ocupacional/Reabilitação Física/Departamento de Fisioterapia; Informes sobre 17 
progressão funcional de docentes do CCS; Assuntos Gerais. Iniciando a discussão dos 18 
itens de pauta, foi colocada em apreciação a ata 351, que foi aprovada pela unanimidade 19 
dos presentes. A seguir foi analisada a solicitação do Gabinete de Reitor sobre a 20 
participação de representação do HUSM no Conselho do Centro; o Presidente do 21 
Conselho referiu-se à estratégia da reciprocidade de ações com HUSM e aos interesses 22 
mútuos de bom funcionamento, bem como ponderou que esta demanda antecipa as 23 
discussões sobre o regimento interno do CCS. Assim, o Conselho decidiu, por 24 
unanimidade, destinar um assento para a representação do HUSM, o que será informado 25 
ao Gabinete do Reitor. No terceiro item da pauta foi apreciado o Parecer favorável da 26 
Comissão de Legislação e Normas sobre o processo 23081.014676/2011-94 – Concurso 27 
Público para Docente - Terapia Ocupacional/Saúde Mental/Departamento de 28 
Fisioterapia, que foi homologado pela unanimidade dos presentes. Também, após 29 
apreciação, a plenária homologou o parecer favorável da CLN/CCS sobre o processo 30 
23081.013372/2011-18 – Concurso Público para Docente - Terapia 31 
Ocupacional/Reabilitação Física/Departamento de Fisioterapia. O Presidente do 32 
Conselho, Professor Paulo Afonso Burmann, solicitou ao Secretário a leitura dos 33 
pareceres informando que sobre progressão da Professora Silvia Gonzales Monteiro de 34 
Professor Associado I para o nível II. Em assuntos Gerais o presidente fez a leitura de 35 
uma correspondência da Comissão de Extensão do CCS, que solicitou a indicação de 36 
novos representantes dos departamentos de Fisioterapia, Enfermagem, Farmácia, 37 
Fonoaudiologia, Terapia Ocupacional e Odontologia. O presidente informou que já 38 
encaminhou a cada Departamento essa solicitação, mas esta reafirmando a necessidade 39 
nesta reunião para que a comissão de extensão possa realizar seu trabalho com o 40 
máximo de representatividade. Continuando os informes, o presidente fez um relato 41 
sobre correspondência recebida do Programa de Residência Médica, informando que 42 
entre os dias 27 e 29 estará a residência recebendo os residentes para facilitar sua 43 
inserção no HUSM. Informou, também, sobre uma reunião com o Reitor e demais 44 
Diretores de Unidades da UFSM sobre o orçamento de custeio. O Presidente manifestou 45 
suas preocupações com o pagamento de bolsas, uma vez que o orçamento de custeio 46 



está comprometido em 25% com pagamento de bolsas na UFSM, o que deve 47 
representar uma alerta para que se discipline a renovação e a concessão de novas bolsas. 48 
O Professor destacou que o CCS compromete atualmente 18% de seu orçamento de 49 
custeio com diversos tipos de bolsas e que deveremos tomar medidas para diminuir 50 
esses percentuais para índices entre 10 e 13%, ainda em 2012. Solicita ainda o 51 
comprometimento dos gestores de departamentos e cursos para que consigamos juntos 52 
contribuir para atingir esta meta, que certamente implicará e investimentos urgentes e 53 
compatíveis com PDI institucional. Pediu, ainda, que fosse evitado o cenário de disputas 54 
internas com o pagamento de maiores valores de bolsas em busca de bolsistas melhor 55 
qualificados. Nesse sentido apontou para uma padronização de pagamentos das bolsas 56 
em valores iguais. Continuando os informes, o presidente afirmou que, depois de um 57 
trabalho de longos anos, o Curso de Odontologia recebeu a notícia do Sr. Reitor de que 58 
foi viabilizada a verba para construção do prédio que abrigará suas instalações no 59 
Campus da UFSM, a partir de uma permuta de uma área da UFSM no Município de São 60 
Borja, que será destinada ao Ministério da Reforma Agrária. Esta permuta foi autorizada 61 
pelo Conselho Universitário. Por outro lado, aproveitando este evento de grande 62 
significado para o CCS, que vê na oportunidade de unificar suas áreas de atuação e 63 
áreas físicas, uma facilidade de gestão. Afirmando que há uma necessidade de um plano 64 
diretor no Campus Universitário, o Professor Paulo Burmann relatou que existe uma 65 
discussão sobre o planejamento de todo o setor da saúde no campus, incluindo todas as 66 
áreas hoje ocupadas pelo CCS e pelo HUSM e suas previsões e limites de expansão. O 67 
HUSM tem área de expansão um tanto restrita. O CCS, por sua vez, precisa planejar a 68 
integração dos seus prédios 26, 26 A, 19, 20, 21, os novos prédios para Terapia 69 
Ocupacional, Fisioterapia, Enfermagem e Odontologia, na perspectiva de espaços 70 
multiusuários. Nada mais havendo a ser tratado o presidente do conselho agradeceu pela 71 
presença e participação de todos e declarou encerrada a reunião. Eu, Marionaldo da 72 
Costa Ferreira, Secretário do CCS, lavrei a presente Ata, que vai assinada e 73 
acompanhada da lista de presentes. 74 


