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Aos vinte três dias do mês de janeiro do ano de dois mil e treze, às 14h, teve início a 362
a
 8 

(tricentésima sexagésima segunda) reunião ordinária do Conselho do Centro de Ciências da 9 

Saúde. O presidente do Conselho, Professor Paulo Afonso Burmann, apresentou a proposta 10 

de pauta com sugestão de inclusão do item Projeto de criação de Curso de Pós-Graduação: 11 

Doutorado na área de Enfermagem e a retirada do item que trata da criação do Setor de 12 

Infraestrutura do CCS, o que foi aceito pelo plenário por unanimidade; Apreciação da ata da 13 

sessão 361, do dia vinte e oito de novembro; Processo 23081.0000398/2013-50- Contratação 14 

da FATEC para execução do projeto: Controle da qualidade da água consumida no âmbito 15 

da UFSM e no meio rural da região de Santa Maria; Processo 23081.000773/2013-61 - 16 

Contratação da FATEC para execução do projeto: Diagnóstico de brucelose animal 17 

desenvolvido pelo Laboratório de Microbiologia Veterinária do Departamento de 18 

Microbiologia e Parasitologia do CCS; Processos 23081.007207/2012-08, 19 

23081.007205/2012-19, 23081.009474/2012-10, 23081.007208/2012-44, 20 

23081.007209/2012-99 e 23081.007210/2012-13 que versam sobre Revalidação de Diploma 21 

do Curso de Enfermagem obtido na Universidade de Pando- Bolívia; Indicação de 22 

representante do Centro de Ciências da Saúde junto ao Conselho Editorial da Editora da 23 

UFSM; Indicação de representantes suplentes no Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão; 24 

Progressão funcional – informações; Assuntos Gerais; A Ata da sessão 361ª foi aprovada 25 

pelos conselheiros sem reparos ou emendas. Quando em discussão a criação do Douorado 26 

em Enfermagem, a professora Stela Maris de Mello Padoin mencionou que o Curso de 27 

disponibilizará dez vagas e abrirá oportunidade para profissionais de outras áreas da saúde. 28 

A mesma professora informou que o Programa de Doutorado será na mesma área do 29 

Mestrado e com as mesmas linhas de pesquisa. Após a manifestação do Diretor elogiando a 30 

iniciativa, destacando a importância para o desenvolvimento da ciência e formação de 31 

profissionais com alta qualificação e considerando a necessidade de ampliação/recuperação 32 

da força de trabalho Docente e Técnico-administrativo, a criação do Curso de Pós-33 

Graduação: Doutorado na área de Enfermagem foi aprovado pela unanimidade dos 34 

presentes. O próximo item referiu-se ao Processo 23081.0000398/2013-50- Contratação da 35 

FATEC para execução do projeto: Controle da qualidade da água consumida no âmbito da 36 

UFSM e no meio rural da região de Santa Maria do Departamento de Saúde da 37 

Comunidade que trata da qualidade da água e será enquadrado como um projeto de extensão 38 

e prestação de serviço. Não havendo manifestações contrárias, o Conselho aprovou por 39 

unanimidade o projeto. O seguinte item da reunião tratou do Processo 23081.000773/2013-40 

61 - Contratação da FATEC para execução do projeto: Diagnóstico de brucelose animal 41 

desenvolvido pelo Laboratório de Microbiologia Veterinária do Departamento de 42 

Microbiologia e Parasitologia do CCS, que, após as discussões, foi aprovado por 43 

unanimidade pelos membros do Conselho. Logo após, os processos de revalidação de 44 

diploma foram apresentados. A seguir, o Conselho do Centro aprovou os seis processos que 45 

versam sobre Revalidação de Diploma do Curso de Enfermagem obtido na Universidade de 46 



Pando- Bolívia, de acordo com o parecer da CLN, (Processos 23081.007207/2012-08, 47 

23081.007205/2012-19, 23081.009474/2012-10, 23081.007208/2012-44, 48 

23081.007209/2012-99 e 23081.007210/2012-13). Na sequência, houve a indicação da 49 

professora Patrícia de Moraes Costa, do Departamento de Clínica Médica, que substituirá o 50 

professor Marcos Martins Neto, para representar o CCS no Conselho Editorial da Editora da 51 

UFSM. Após, solicitou-se a indicação de um representante suplente (Chefes de 52 

Departamento) do CCS para o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão. O Conselho 53 

indicou o nome da professora Sônia Cristina Almeida da Luz do Departamento de Patologia. 54 

Quanto às progressões funcionais, foi informado o acesso à classe de Professor Associado 55 

do Professor Renesio Armindo Grehs (Departamento de Estomatologia). Em Assuntos 56 

Gerais, a Direção do CCS reforçou a importância de que se retome a reforma do Regimento 57 

do CCS, indicando como um limite o final do mês de fevereiro. O próximo item discutido 58 

referiu-se às demandas pela recomposição do quadro de docentes do CCS; o professor Paulo 59 

Burmann solicitou que os departamentos enviem à Secretaria a real necessidade de cada 60 

setor para que seja apresentada à Reitoria. O CCS fará a análise e sistematização das 61 

solicitações dos departamentos, mas é relevante o envio de informações que justifiquem a 62 

demanda. O presidente do Conselho informou que o MEC concedeu, por meio da Portaria 63 

1181, de 19/09/2012, 125 vagas para docentes da UFSM, que deverão ser distribuídas, de 64 

acordo com discussão entre Diretores de Centro e Reitoria. O Presidente do Conselho 65 

informou aos presentes que já houve uma solicitação feita à PROGEP acerca da relação de 66 

aposentadoria que ocorreram a partir de 2007 e até o presente momento o Centro está no 67 

aguardo da resposta. Nada mais havendo a ser tratado, o presidente do conselho agradeceu 68 

pela presença e participação de todos e declarou encerrada a sessão. Eu, Murilo da Silva 69 

Dornelles, Secretário em exercício do CCS, lavrei a presente Ata. 70 


