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Aos primeiros dias do mês de agosto do ano de dois mil e doze, às 14h horas, iniciou-se a 8 

356
a
 (tricentésima qüinquagésima sexta) reunião do Conselho do Centro de Ciências da 9 

Saúde. Foi lida a proposta de pauta, que colocada em votação foi aprovada da seguinte 10 

forma: Apreciação da ata da sessão 355 de 20.06.12; Análise do parecer da CLN do CCS 11 

sobre Memorando do 01/2012, da Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Ciências 12 

Odontológicas, solicitando aprovação da proposta de criação do Curso de DOUTORADO; 13 

Informes sobre progressão funcional de docentes do CCS; Assuntos Gerais. Ata 355 foi 14 

aprovada pelos conselheiros. O parecer da CLN, aprovando a criação do curso de doutorado 15 

para PPGO foi aprovado pelos conselheiros. Colocando em discussão, o Presidente do 16 

Conselho fez alusão à substituição da representação discutida e aprovada na reunião 355, em 17 

que foi indicada para representação no CEPE a vice- coordenadora do Curso de 18 

Enfermagem, Prof.ª Cristiane Cardoso de Paula, que não pode tomar posse em virtude de ser 19 

Coordenadora Substituta. Dessa forma, indicou-se para a vaga a Prof.ª Eliane Neves cuja 20 

aprovação ocorreu por unanimidade. Houve parecer favorável à progressão funcional da 21 

Prof.ª Ângela Regina Maciel para o nível de Professor Associado III, sendo informado que a 22 

documentação será encaminhada apenas na segunda-feira, seis de agosto de dois mil e doze 23 

à reitoria em decorrência da greve. A convite da Direção do CCS e com o consentimento do 24 

plenário do conselho, foram recebidos os professores Gwen Murphy e Sanford Dawsey 25 

acompanhados pelo professor Renato Borges Fagundes para divulgar o trabalho da equipe 26 

do National Institute of Health/National Institute of Cancer – USA dentro do convênio com 27 

a UFSM. O professor Renato Fagundes, Coordenador do convênio pela UFSM, realizou 28 

uma breve explanação sobre o trabalho desenvolvido pelos pesquisadores. A difusão do 29 

trabalho bem como a parceria com o CCS foi um tópico presente no discurso dos 30 

professores. Nessa ocasião, realizou-se convite aos presentes para comparecerem à palestra 31 

que será realizada pelos pesquisadores na sexta-feira, três de agosto do presente ano. O 32 

próximo item a ser discutido refere-se à inserção do CCS na rede pública de saúde do 33 

município de Santa Maria e sugeriu-se a criação de um Fórum da Saúde. Foram convidados 34 

os chefes de departamento e coordenadores de curso para reunião a fim de discutirem a 35 

proposta do Fórum. Na explanação do Diretor do CCS, o Fórum pela Saúde visa racionalizar 36 

e incrementar sua inserção no sistema público de saúde do município de Santa Maria, 37 

privilegiando os aspectos de formação e atenção à saúde. O Fórum deverá proporcionar a 38 

sistematização de um conjunto de diretrizes mínimas que poderiam ser contempladas nos 39 

programas de gestão dos candidatos à Prefeitura de Santa Maria. Todos os conselheiros 40 

foram considerados membros natos, com possibilidade de ampliação, conforme o interesse 41 

dos diferentes setores do centro. Fixou-se o dia oito de agosto do ano de dois mil e doze, 42 

quarta-feira, às 9h, na sala 1352 como data inicial para reunir o grupo que discutirá um 43 

cronograma de atividades e iniciará as discussões sobre as estratégias e diretrizes de saúde. 44 

O próximo assunto a ser discutido correspondia à previsão do término do semestre em 45 

decorrência da greve. O Diretor do CCS aproveitou a oportunidade para comentar a nova 46 



normativa para realização das formaturas. Mencionou que após a rodada de formaturas de 47 

2012, a normativa precisa ser revista. Destacou, na sequência, a importância da parceria da 48 

UFSM com outras instituições de ensino superior por meio do Programa Federal Ciência 49 

sem Fronteira a fim de atender aos pilares da pesquisa, do ensino e da extensão e com isso 50 

incentivar os estudantes a participarem de experiências internacionais. Nada mais havendo a 51 

ser tratado o presidente do conselho agradeceu pela presença e participação de todos e 52 

declarou encerrada a sessão. Eu, Marionaldo da Costa Ferreira, Secretário do CCS, lavrei a 53 

presente Ata. 54 


