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Aos vinte e nove dias do mês de agosto do ano de dois mil e doze, às 14h horas, iniciou-se a 8 
358a (tricentésima qüinquagésima oitava) reunião extraordinária do Conselho do Centro de 9 
Ciências da Saúde. Foi lida a proposta de pauta, que colocada em votação foi aprovada da 10 
seguinte forma: Apreciação da ata da sessão 357 de 07.08.12; Processo 23081.010099/2012-11 
42- Contratação da FATEC para execução do projeto “Curso de Capacitação em 12 
Odontologia Integrada e Avançada” – análise de parecer da CLN/CCS; Processo 13 
23081.004586/2012-76: Concurso público para professor adjunto na área de Enfermagem 14 
(saúde pública); Processo 23081.004255/2012-36 – requer revalidação do diploma do Curso 15 
de Fonoaudiologia; Processo 23081.004161/2012-67 - Concurso Público para Professor 16 
Adjunto na área de Ciências da Saúde-Medicina/otorrinolaringologia; Memorando 17 
051/2012-DC: solicita homologação da comissão especial para avaliação de progressão 18 
funcional da Professora Maria Celoni de Mello Godoy (SIAPE 379607) – Resol. 04/1990; 19 
Substituição da representação do Professor Marcos Martins Neto no Conselho Universitário 20 
(representante do CCS) - Memorando 047/2012; Solicitação de oficialização da Semana 21 
Acadêmica do Curso de Fisioterapia; Solicitação de oficialização da XXXIV Semana 22 
Odontológica da ABORGS centro e Curso de Odontologia da UFSM; Apresentação do 23 
documento base do Fórum CCS pela Saúde; Informes sobre progressão funcional de 24 
docentes do CCS; Assuntos Gerais.Antes de dar inicio à reunião o Presidente do Conselho 25 
deu posse à Professora Analú Lopes Rodrigues Coordenadora do Curso de Fisioterapia, 26 
como membro efetivo do conselho do Centro. A seguir foi analisada a Ata da 357ª sessão do 27 
Conselho, que foi aprovada pela unanimidade dos conselheiros. Após houve análise e 28 
aprovação do processo de abertura de concurso público para professor adjunto na área de 29 
Enfermagem acompanhando o parecer da CLN, que homologou o resultado do concurso, 30 
que selecionou em primeiro lugar Graziele de Lima Dalmolin nota final 8,21 e em segundo 31 
lugar Marli Stein Backes com nota final 7,18. O próximo item tratou do concurso público 32 
para Professor Adjunto na área de Ciências da Saúde-Medicina/Otorrinolaringologia, 33 
quando o Conselho do CCS aprovou, também por unanimidade, o parecer da CLN, que 34 
homologou o resultado do concurso, que selecionou em primeiro lugar Fabrício Scapini com 35 
nota final 8,43 (oito virgula quarenta e três) e em segundo lugar Charles de Ornelas Brum 36 
com nota final 7,52 (sete virgula cinqüenta e dois). Na sequencia, o Conselho homologou a 37 
Comissão Especial Para Progressão Funcional da Professora Maria Celoni de Mello Godoy 38 
do Dep. De Cirurgia, com base nos termos da resolução 04/1990. A seguir foi apreciado o 39 
memorando das Secretarias dos Conselhos solicitando a substituição do professor Marcos 40 
Martins Neto na representação no Conselho Universitário, uma vez que o Prof. Marcos 41 
solicitou seu desligamento da Chefia do Departamento de Patologia. Foi indicada a 42 
Professora Silviamar Camponogara para representar o Centro de Ciências da Saúde (já 43 
suplente) e o Professor Antônio Roberto Bisogno como representante suplente dos Chefes 44 
de Departamento do CCS. O próximo item de pauta abordou o processo de revalidação do 45 
diploma de Miguel Antonio Higuera Cancino no curso de Fonoaudiologia. O parecer dado 46 



pela comissão requer que o solicitante realize cursos complementares e prova de proficiência 47 
em Língua Portuguesa, no que após algumas ponderações pela Coordenadora do Curso de 48 
Fonoaudiologia foi aprovado pelos conselheiros. As solicitações de oficialização da Semana 49 
Acadêmica do Curso de Fisioterapia e também da IV Semana Odontológica (ABORGS e 50 
Curso de Odontologia) foram aprovadas pela unanimidade dos conselheiros, como eventos 51 
oficias do Centro de Ciências da Saúde. O próximo assunto discutido referiu-se ao Fórum 52 
CCS pela saúde, ocasião em que o Professor Paulo Burmann destacou o empenho do grupo 53 
de trabalho que está elaborando o documento para ser apresentado aos candidatos a Prefeito 54 
de Santa Maria. A proposta menciona que o CCS deve encaminhar um conjunto de diretrizes 55 
aos candidatos, uma vez que o centro se inclui na rede pública de saúde e forma 56 
profissionais para atuarem dentro desta realidade. O professor José Edson Paz da Silva 57 
destacou a importância do fórum para os estudantes e para a comunidade de Santa Maria e 58 
demonstrou apoio à iniciativa, já a professora Marli Matiko Anraku de Campos destacou a 59 
necessidade de haver maior comprometimento por parte da rede pública em relação à 60 
parceria com a UFSM. Foram destacados os programas desenvolvidos pelo CCS e sua 61 
relevância dentro da área de pesquisa assim como também na saúde pública do município. A 62 
seguir, o Conselho do CCS foi informado sobre as progressões funcionais na classe de 63 
Professor Associado dos seguintes docentes: Glauco da Costa Alvarez, Carla Aparecida 64 
Cielo, Maristela Júlio Costa e Carlos Sabú Rivas de Alves. Nada mais havendo a ser tratado 65 
o presidente do conselho agradeceu pela presença e participação de todos e declarou 66 
encerrada a sessão. Eu, Marionaldo da Costa Ferreira, Secretário do CCS, lavrei a presente 67 
Ata. 68 


