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Participantes: Membros do Conselho do Centro de Ciências da Saúde
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Aos vinte dias do mês de junho do ano de dois mil e doze, às 14h horas, iniciou-se a
355a (tricentésima qüinquagésima quinta) reunião do Conselho do Centro de Ciências
da Saúde. Com ausência do professor Paulo Afonso Burmann, em licença para para
participar de congresso, a reunião foi dirigida pelo professor Renato Borges Fagundes,
Vice diretor do Centro de Ciências da Saúde. Ao inicio da reunião foi dado posse ao
novo conselheiro Carlos Sabu Rivas de Alvez, novo Chefe do Departamento de
Morfologia. Foi lida a proposta de pauta, que colocada em votação foi aprovada da
seguinte forma: Apreciação da ata da sessão 354 de 30.05.12; Análise do parecer da
CLN do CCS sobre processo 23081.004378/2012-77; Abertura de Concurso Público
para Professor Adjunto área medicina /pediatria; Indicação de um docente Coordenador
de Curso, para preenchimento de vaga na representação do CCS no CEPE/UFSM
(suplente); Informes sobre progressão funcional de docentes do CCS; Assuntos Gerais.
Colocada em votação a ata de número 354 foi aprovada por unanimidade. O parecer da
Comissão de Legislação e Normas sobre o processo 23081.004378/2012-77, Abertura
de Concurso Público para Professor Adjunto área medicina /pediatria, colocado em
discussão, foi aprovado pelos conselheiros. Seguindo a pauta, professor Renato Borges
Fagundes colocou em discussão a indicação de representantes do CCS no Conselho de
Ensino e Pesquisa da UFSM (CEPE), na vaga da professora Leris Salete Bonfanti
Haeffner, que deixou de ser coordenadora do curso de medicina. A professora
CRISTIANE CARDOSO DE PAUL, Coordenadora Substituta do curso de enfermagem
foi indicada e foi aceita pela unanimidade do plenário para representar o CCS no CEPE
como membro suplente do Professor Carlos Fernando Mello. A título de informação aos
conselheiros, o secretário do CCS leu o parecer da comissão de avaliação de progressão
funcional e de acesso à classe de professor associado. Tiveram sua progressão para
Professor Associado IV as professora Carmem Colomé Beck e Ana Maria Toniolo da
Silva. De acordo como parecer da comissão, a professora Elaine Verena Resener
ascendeu à classe de professor associado. Em assuntos gerais o professor Renato Borges
Fagundes convidou a todos para que compareçam na cerimônia de entrega do titulo de
Doutor Honoris Causa ao professor doutor Valdir Veiga Pereira que acontecerá na
sexta feira dia 22 de junho no anfiteatro Gulerpe, por proposição deste conselho do
CCS. A professora Roselaine Pozzobon, informou que o PPGCO apresentou proposta à
CAPES de criação do curso de doutorado em Odontologia, pelo que foi cumprimentada
pela direção do CCS.Nada mais havendo a ser tratado o presidente do conselho
agradeceu pela presença e participação de todos e declarou encerrada a sessão. Eu,
Marionaldo da Costa Ferreira, Secretário do CCS, lavrei a presente Ata.

