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Aos vinte e quatro dias do mês de abril do ano de dois mil e treze, às 14h, teve início a 8 

364
a
 (tricentésima sexagésima quarta) reunião ordinária do Conselho do Centro de Ciências 9 

da Saúde. O vice-presidente do Conselho, Professor Renato Borges Fagundes, apresentou a 10 

proposta de pauta; Apreciação da ata da sessão 363, do dia vinte e sete de março; Processo 11 

23081.011984/2012-49 que trata de abertura de Concurso Público para Professor Adjunto na 12 

área de Fisiologia; Processo 23081.005491/2013-51- Encaminha Acordo de Colaboração a 13 

ser firmado ente o Instituto de Pesquisas em Biomedicina de Barcelona (Espanha) e a 14 

UFSM; Indicação ou recondução de representante do Centro de Ciências da Saúde no 15 

Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CEPE); A Ata da sessão 363ª foi aprovada pelos 16 

conselheiros, porém a professora Ana Fátima Viero Badaró solicitou que fossem incluídas as 17 

falas dos outros professores no que se refere à criação do Departamento de Terapia 18 

Ocupacional. Segundo a professora, deve-se incluir a fala do Professor Carlos Melo, que 19 

solicitou a justificativa de pedido para a criação e do professor Jefferson Potiguara de 20 

Moares, que colocou que o processo ainda não havia sido apreciado pelo departamento de 21 

Fisioterapia. Conforme a professora Ana Fátima, outros professores além da professora 22 

Marli Matiko se manifestaram ao mencionar sobre os encargos de pessoal e financeiro com 23 

a formação de uma nova organização departamental. Após, o vice-conselheiro tratou do 24 

Processo 23081.001984/2012-49 acerca de Concurso Público para Professor Adjunto na área 25 

de Fisiologia, o candidato Mauro Alves da Cunha ficou aprovado em primeiro lugar e os 26 

demais candidatos: Fabrício Desconzi Mozzaquatro, Fernando Silveira Mesquista e Mirela 27 

Noro ficaram na respectiva ordem de classificação. Dessa forma, o Conselho do Centro 28 

homologou o resultado final do Concurso. No próximo item, discutiu- se a homologação Ad 29 

Referendum do Diretor do Centro sobre o processo 23081.005491/2013-51, que trata de 30 

Acordo entre a o Instituto de Pesquisas em Biomedicina de Barcelona (Espanha) e a UFSM, 31 

os conselheiros do Centro deferiram por unanimidade a solicitação. O próximo item trata da 32 

Indicação ou Recondução de representante do Centro de Ciências da Saúde no Conselho de 33 

Ensino, Pesquisa e Extensão, e ficou acordado que esse item entrará para a próxima reunião 34 

visto que a professora Margareth Linde Athayde ainda continua como Coordenadora do 35 

Programa de Pós-Graduação em Ciências Farmacêuticas até vinte e seis de maio de dois mil 36 

e treze. Somente após esta data, saber-se-á o nome do próximo coordenador do programa. 37 

Em assuntos gerais, a professora Margareth Athayde informou que o CEPE aprovou a 38 

criação do departamento de Serviço Social, que ocorreu no dia dezenove de abril do presente 39 

ano, pertencente ao Curso de Serviço Social. O referido departamento conta com cinco 40 

professores e sua criação cria precedentes para a abertura de novos departamentos com as 41 

mesmas semelhanças, tais como o departamento de Terapia Ocupacional.  Nada mais 42 

havendo a ser tratado, o vice-presidente do conselho agradeceu pela presença e participação 43 

de todos e declarou encerrada a sessão. Eu, Murilo da Silva Dornelles, Secretário em 44 

exercício do CCS, lavrei a presente Ata. 45 

 46 


