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Aos vinte oito dias do mês de novembro do ano de dois mil e doze, às 14h horas, teve início 8 

a 361
a
 (tricentésima sexagésima primeira) reunião ordinária do Conselho do Centro de 9 

Ciências da Saúde. O presidente do Conselho, Professor Paulo Afonso Burmann, apresentou 10 

a proposta de pauta com sugestão de inclusão do item “calendário letivo para 2013”, que foi 11 

aprovada pela unanimidade dos presentes e ficou assim constituída: Apreciação da ata da 12 

sessão 360, do dia trinta do mês de outubro; Processo 23081.015937/2012-74- Contratação 13 

da FATEC para continuação do projeto Valor social da avaliação da qualidade da água 14 

consumida na zona rural do Estado do Rio Grande do Sul; Progressão funcional – 15 

informações; Assuntos Gerais; A Ata da 360ª sessão foi aprovada pelos conselheiros sem 16 

reparos ou emendas. A seguir, em discussão e votação foi homologado o parecer da CLN-17 

CCS sobre o processo 23081.015937/2012-74- Contratação da FATEC para continuação do 18 

projeto Valor social da avaliação da qualidade da água consumida na zona rural do Estado 19 

do Rio Grande do Sul. Após a discussão do tema Calendário letivo 2013, ficou estabelecido 20 

que o Conselho do CCS indicasse a necessidade de adoção de um calendário unificado para 21 

todas as atividades acadêmicas da UFSM. Após várias manifestações foi, também, decidido 22 

que os representantes do CCS no Conselho de Ensino Pesquisa e Extensão da UFSM, 23 

juntamente com seus suplentes, o Professor José Edson Paz da Silva, a Professora Melissa 24 

Premaor e o Acadêmico Lotário de Souza reunir-se-iam no dia 30/11/2012, às 10h 30min 25 

para discutir e levar uma proposta alternativa, considerando a ideia de um calendário 26 

unificado para todas as atividades acadêmicas da UFSM e a necessidade de um período de 27 

férias compatível. Na sequência, o Secretário do CCS informou ao plenário sobre a 28 

progressão funcional de Docentes, a saber: Geder Paulo Herrmann e Alexandre Henrique 29 

Susin para professor associado II e Luiz Francisco Irigoyen Conrado para professor 30 

associado IV. O Diretor do CCS, Professor Paulo Afonso Burmann informou que os 31 

recursos adicionais no valor de R$ 160.000,00, que foram agregados ao orçamento do CCS 32 

por gestões junto à reitoria, serão destinados para atender as demandas mais crônicas dos 33 

cursos e departamentos como, por exemplo, a compra das estantes ventiladas e microscópios 34 

destinados a equipara laboratórios de ensino e de pesquisa. O Presidente do Conselho 35 

agradeceu à equipe MULTIWEB pelo trabalho desempenhado na transmissão das reuniões 36 

possibilitando a todos o acesso às informações. Na sequência, indicaram-se os seguintes 37 

nomes para representantes da Comissão do Comitê de Ética em Experimentação Animal: 38 

Margareth Linde Athayde, Melania Palermo Manfron e Eliane Maria Zanchet. Logo, 39 

informou-se sobre alterações no calendário 2012, que definiram o dia 06/12/2012 como dia 40 

não letivo devido às atividades do vestibular; no dia 07/12/2012 não haverá expediente em 41 

virtude do referido evento. Foi anunciada a confraternização alusiva ao aniversário da 42 

UFSM que ocorrerá no dia 14/12/2012. Informou-se também sobre o período de recesso 43 

entre 24 e 31/12/2012, definido por resolução e indicando que quando o servidor optar por 44 

recuperação, o que deve ser recuperado é trabalho e não horas a cumprir. Comentou-se sobre 45 

o Jantar de Encerramento das atividades do CCS no dia 07/12/2012 e os presentes foram 46 



convidados a participar da confraternização. O próximo item abordou a questão da 47 

necessidade de Internacionalização e a disponibilidade de recursos para os alunos realizarem 48 

estudos em países estrangeiros; foi solicitado pela direção do CCS que os Docentes 49 

divulguem amplamente a oportunidade de estágios no exterior como meio de ampliar a 50 

internacionalização das atividades de ensino, pesquisa e extensão do CCS. O próximo 51 

assunto tratou da retomada das atividades da Comissão de Infraestrutura e Espaço Físico do 52 

CCS; foi sugerido que na próxima sessão os conselheiros apresentem nomes para sua 53 

recomposição. Nesta mesma linha e com o intuito de suprir uma lacuna no que tange à 54 

manutenção de espaço físico, móveis e equipamentos do CCS, a direção do CCS propôs a 55 

discussão sobre a criação de um setor de infrainfraestrutura, vinculado à direção. O aasunto 56 

ficou para ser apresentado e discutido na próxima sessão. Dentre outros assuntos, 57 

mencionou-se a reunião que poderá ocorrer na próxima semana sobre o tema da EBSERH. 58 

Logo após, o Professor Jadir Camargo Lemos discutiu acerca da Câmara de Coordenadores, 59 

que deve ser reativada e sobre Acessibilidade e Avaliação Institucional, afirmando a 60 

necessidade de ampliar a participação de todos no processo de avaliação institucional. O 61 

Professor Alexandre Bier destacou a importância de investimentos na infraestrutura de 62 

laboratórios e clínicas do Curso de Odontologia, que recentemente foi objeto de vistoria pela 63 

Vigilância Sanitária, cujo relatório apontou uma série de pontos a corrigir, o que vai 64 

demandar um montante considerável de recursos e tempo. Ao final da reunião, o Diretor do 65 

Centro informou aos presentes sobre o período de avaliação de projetos e registro de 66 

produção institucional. O prazo para avaliações de projetos é o seguinte: Avaliação pelo 67 

coordenador até 14 de dezembro de 2012; Homologação da avaliação pelo chefe de 68 

departamento até 28 de dezembro de 2012; Validação pelo Gabinete de Projetos (GAP) até 7 69 

de janeiro de 2013. Para registro da produção, as datas ficaram definidas da seguinte forma: 70 

Consulta sobre interesse pela importação do Lattes: disponível a partir de 23 de novembro 71 

de 2012; Atualização do Lattes até 11 de janeiro de 2013; Importação do Lattes pelo Centro 72 

de Processamento de Dados (CPD) até 18 de janeiro de 2013; Conferência pelo responsável 73 

pela produção até 22 de fevereiro de 2013; Homologação pelo chefe de departamento até 08 74 

de março de 2013. O último item discutido em assuntos gerais referiu-se à necessidade de 75 

ampliação do quadro de servidores e professores para atender as demandas que surgem. A 76 

direção do Centro está ciente do fato e realizou solicitação à Pró-Reitoria de Gestão de 77 

Pessoas, no entanto aguarda retorno da Pró-Reitoria para verificar a disponibilidade. Nada 78 

mais havendo a ser tratado, o presidente do conselho agradeceu pela presença e participação 79 

de todos e declarou encerrada a sessão. Eu, Marionaldo da Costa Ferreira, Secretário do 80 

CCS, lavrei a presente Ata. 81 


