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Aos vinte e cinco dias do mês de abril do ano de dois mil e doze, às 14h horas, iniciou-8 
se a 353a (tricentésima quinquagésima terceira) 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 352; 11 
Análise do parecer da CLN/CCS sobre o processo 23081.020182/2010-68 – Ato “Ad 12 
referendum” do Conselho do CCS, pela direção - Concurso Público para Docente – 13 
Área de Periodontia do Departamento de Estomatologia; Análise do parecer da 14 
CLN/CCS sobre o processo 23081.005620/2012-20 – contratação da FATEC para 15 
execução do projeto Atualização da casuística de pacientes portadores de câncer de 16 
mama, registrados nos anos de 2001 e 2006, em instituições de saúde brasileiras, 17 
públicas e privadas, incluídas no Projeto Amazona - CCS; Análise do parecer da 18 
CLN/CCS sobre solicitação do PPG Ciências Farmacêuticas – Termo de Cooperação 19 
com a EMBRAPA Amazonia Oriental; Autorização para afastamento em missão ao 20 
exterior do Prof. Renato Fagundes; Indicação de novos membros para a recomposição 21 
da Comissão Setorial de Avaliação Institucional do CCS (COSAI/CCS); Indicação de 22 
novos membros para a recomposição da Comissão de Ensino e Pesquisa do CCS; 23 
Indicação de Docente representante de coordenadores de curso para o Conselho de 24 
Ensino Pesquisa e Extensão, em substituição ao Prof. Jadir Camargo Lemos (Terapia 25 
Ocupacional); Solicitação de oficialização do IV Encontro Integrado em 26 
Fonoaudiologia (PPGDCH e Curso de Fonoaudiologia); Critérios para concessão de 27 
auxílios (diárias e passagens); Informes sobre progressão funcional de docentes do 28 
CCS; Assuntos Gerais. O Professor Paulo Afonso Burmann, colocou em apreciação a 29 
solicitação do Presidente do SEDUFSM para fazer manifestação sindical.. Aprovado 30 
pelos conselheiros, adentrou a sala professor Rondon de Castro que teve um espaço de 31 
15 minutos para fazer a exposição de suas ideias sobre a necessidade de mobilização 32 
dos docentes com vistas à pauta de reestruturação da carreira docente, política salarial, 33 
fundo de previdência privada, precarização do trabalho docente, EBSERH e deflagração 34 
de greve docente a partir do dia 15 de maio. Após manifestação, o presidente do 35 
Conselho agradeceu sua presença e colocou o centro a disposição para reuniões com 36 
objetivo de esclarecer ainda mais a política do governo federal em relação ao ensino 37 
superior e à universidade. Dando continuidade à reunião, foi colocada em discussão a 38 
ata 352, que foi aprovada sem emendas, por unanimidade. Foi igualmente aprovado o 39 
parecer favorável da CLN/CCS ao Ato “Ad referendum” do Conselho do CCS, pela 40 
direção - Concurso Público para Docente – Área de Periodontia do Departamento de 41 
Estomatologia, que apresentou o seguinte resultado: em primeiro lugar, Fabricio 42 
Batistin Zanatta, com média final 9,61 e em segundo lugar, Humberto Osvaldo 43 
Schwartz Filho, com média 7,77. A seguir, após apreciação pelo plenário, foi aprovada 44 
a contratação da FATEC para execução do projeto Atualização da casuística de 45 
pacientes portadores de câncer de mama, registrados nos anos de 2001 e 2006, em 46 



instituições de saúde brasileiras, públicas e privadas, incluídas no Projeto Amazona. 47 
Foi também aprovada a solicitação do PPG em Ciências Farmacêuticas para que o CCS 48 
homologasse o Termo de Cooperação com a EMBRAPA Amazonia Oriental, 49 
inicialmente com base no projeto Avaliação comparativa da atividade antioxidante de 50 
extratos de plantas medicinais frente a espécies radicalares. O Conselho do CCS 51 
analisou e aprovou, também por unanimidade, o afastamento do Vice Diretor do CCS, 52 
Professor Renato Borges Fagundes, para viagem em missão internacional, com custeio 53 
de despesas dividido entre a UFSM e o NIH/Washington/USA. Quanto à composição da 54 
Comissão Setorial de Avaliação Institucional do CCS, ficou definido o prazo de até o 55 
dia 27 de abril para os departamentos e cursos enviarem sugestão de nomes para compor 56 
sua reestruturação. Prazo idêntico foi definido pelo conselho para a apresentação de 57 
nomes para a recomposição da Comissão de Ensino e Pesquisa do CCS. Ambas as 58 
comissões referidas enviaram documento à Direção do CCS indicando a necessidade de 59 
substituição de nomes. As vagas originaram-se em afastamentos a pedido por razões 60 
pessoais ou por impossibilidade de comparecimento a três ou mais sessões. 61 
Continuando a pauta aprovada, o Presidente do Conselho encaminhou discussão sobre a 62 
substituição do Professor Jadir Camargo Lemos como representante dos Coordenadores 63 
de Curso do CCS junto ao Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, uma vez que o 64 
referido professor cumpriu o seu mandato a Coordenação do Curso de Terapia 65 
Ocupacional. Após manifestações, foi indicada a Professora Miriam Cabreira Corvelo 66 
Delboni, Coordenadora do curso de Terapia Ocupacional, na suplência da professora 67 
Margareth Linde Athayde, suplente até então. O Conselho acolheu o pedido do 68 
Programa de Pós Graduação em Distúrbios da Comunicação Humana PPGDCH e do 69 
Curso de Fonoaudiologia e oficializou o IV Encontro Integrado em Fonoaudiologia 70 
Sobre a criação de critérios para concessão de auxílios na forma de diárias e passagens, 71 
ficou estabelecido que, com base nas contribuições das subunidades que atenderam ao 72 
pedido da Direção do CCS, toda a solicitação, assinada pela chefia imediata, após 73 
autorização do conselho ou colegiado da subunidade de lotação do servidor requerente, 74 
será atendida de acordo com a disponibilidade financeira, desde que contemplada nas 75 
seguintes situações: 76 
1. Servidores Docentes para participação em eventos de caráter nacional ou 77 
internacional, que atuarão como conferencistas ou com apresentação de trabalho 78 
vinculados a projetos registrados no gabinete de Projetos do CCS; 79 
2. Servidores Docentes em missão institucional para a celebração e consolidação de 80 
convênios com instituições nacionais e internacionais reconhecidas como referência na 81 
respectiva área; 82 
3. Servidores Docentes que requeiram participação em eventos da área, que não 83 
contemplem a apresentação de trabalhos, com justificativa expressa e com parecer da 84 
chefia imediata, reconhecendo a relevância para o desenvolvimento da atividade 85 
acadêmica ligada ao ensino à pesquisa e à extensão, limitado a um auxílio por ano por 86 
subunidade; 87 
4. Servidores Técnico-administrativos em educação que requeiram participação em 88 
cursos de capacitação, congressos e outros eventos que sejam diretamente relacionados 89 
com a atividade exercida e tenham importância ao exercício da sua função e cargo, com 90 
justificativa e parecer da chefia imediata. 91 
5. Servidores convidados para eventos na condição de ministradores ou organizadores 92 
deverão buscar o custeio das suas despesas junto à organização do evento; 93 
A seguir o presidente solicitou ao secretário que informasse sobre a progressão 94 
funcional da Professora Maria de Lourdes Denardin Budo que atingiu aos critérios de 95 
estabelecidos para progressão a Professor Associado nível II e da Professora Sandra 96 



Trevisan Beck, que por ter preenchido os requisitos formais ascende à classe de 97 
Professor Associado. Em assuntos gerais o Professor Paulo Afonso Burmann informou 98 
sobre uma reunião que será realizada dia 26, quinta feira, no auditório do CCS, com o 99 
Diretor do DEMAPA José Carlos Segalla, que fará esclarecimentos sobre os termos 100 
Mem. Circ. DEMAPA 01/2012 que trata dos processos licitatórios - registro de preços. 101 
Destacou também que o CCS deverá iniciar uma rodada de discussões sobre a questão 102 
da Acessibilidade no CCS: “é um assunto que deverá ser tratado de forma séria e com 103 
muita responsabilidade, visto que tratamos com pessoas com necessidade especiais de 104 
atenção, amparadas em lei e não podem serem jogadas em nosso meio sem um mínimo 105 
de estruturação prévia”. Anunciou que irá contatar com a Comissão de Acessibilidade 106 
da UFSM, com a representação do CCS e com os coordenadores de cursos, apontando a 107 
necessidade de constituir uma força tarefa para tratar do assunto. Lembrou, também que 108 
já esta em vigor a normativa da pró-reitoria de graduação que regulamenta as 109 
solenidades de formatura na UFSM. Relatou que o grupo de trabalho constituída pelo 110 
conselho na sessão 352 manifestou-se por escrito a Pró reitoria de graduação que não 111 
acolheu as sugestões. Informou a seguir que a direção do centro esta realizando a 112 
verificação de espaço físico nos prédios 19,20 e 21 e sua utilização para efeitos de 113 
diagnóstico das necessidades e de eventual adequação com o CCNE e CCSH que usam 114 
parte daquela estrutura física. Informou que a secretaria do CCS estará disponibilizando 115 
a partir do dia 02 de maio (próxima semana) um apoio aos programas e cursos de pós-116 
graduação para reestruturação das suas páginas na internet. A Secretaria promoverá 117 
encontros com os coordenadores buscando ouvir as necessidades específicas de cada 118 
situação e uma padronização na medida do possível. Após a conclusão da etapa da pós-119 
graduação, esta facilidade será oferecida às demais subunidades do CCS (cursos de 120 
graduação, departamentos, órgãos suplementares). Essa ação visa dar maior visibilidade 121 
e transparência, além de incrementar a interface de comunicação com a sociedade em 122 
direção ao controle social, premissa do serviço público. O Diretor fez, também um apelo 123 
para as subunidades busques a racionalização na utilização de bolsistas, buscando uma 124 
uniformização de ações para viabilizar o real sentido pedagógico aos estudantes 125 
bolsistas e otimizar o investimento dos recursos públicos sob gestão do CCS, uma vez 126 
que os valores mensais aplicados pelo CCS para este fim atingem cifras preocupantes. 127 
Ponderou que o papel dos bolsistas não deve contemplar a substituição das carências no 128 
quadro de servidor técnico-administrativo em educação. Nada mais havendo a ser 129 
tratado o presidente do conselho agradeceu pela presença e participação de todos e 130 
declarou encerrada a sessão. Eu, Marionaldo da Costa Ferreira, Secretário do CCS, 131 
lavrei a presente Ata. 132 


