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Aos vinte e nove dias do mês de maio do ano de dois mil e treze, às 14h, teve início a 365
a
 7 

(tricentésima sexagésima quinta) reunião ordinária do Conselho do Centro de Ciências da 8 

Saúde. Inicialmente, o Professor Paulo Afonso Burmann deu posse no Conselho à 9 

Professora Cristiane Cadermatori Danesi, eleita como Chefe do Departamento de Patologia. 10 

A seguir apresentou a proposta de pauta: Apreciação da ata da sessão 364, do dia vinte e 11 

quatro de abril; Processo 23081.007968/2013-32 - Encaminha Convênio de Cooperação a 12 

ser firmado entre a Universidade de Múrcia (Espanha) e a UFSM; Memorando N.032/2013 13 

– Departamento de Patologia: Abertura de Processo para Concurso Magistério Superior na 14 

área de Patologia; Indicação ou recondução de representante no Conselho de Ensino, 15 

Pesquisa e Extensão; o Processo 23081.003693/2013-68 - Solicita criação do Departamento 16 

de Terapia Ocupacional. Propôs a retirada de pauta da Resolução interna com critérios para 17 

alocação de Funções Gratificadas, por considerar a necessidade de melhor instruir o 18 

processo, e propor um conjunto de critérios para tornar o processo mais justo e transparente, 19 

o que foi aprovado, juntamente com a pauta apresentada pela unanimidade dos presentes; A 20 

seguir, a Ata da sessão 364ª foi aprovada pelos conselheiros sem reparos. O próximo item da 21 

pauta tratou do Convênio entre a Universidade de Múrcia e a UFSM. A responsável pela 22 

solicitação foi a Professora Stela Maris de Mello Padoin, Coordenadora do Programa de 23 

Pós-Graduação em Enfermagem, que esclareceu a importância do convênio para 24 

proporcionar oportunidades de intercâmbio acadêmico, informando que já há estudantes de 25 

pós-graduação com interesse em realizar estágio. Na sequência, o Conselho do Centro 26 

aprovou o convênio, por unanimidade. Após, foi discutida a solicitação de abertura de 27 

Concurso do Departamento de Patologia para professor auxiliar com 40 horas substituindo a 28 

vaga da professora Mônica Seabra Salles. O Departamento de Patologia solicita como pré-29 

requisito para o preenchimento da vaga apenas graduação no Curso de Medicina alegando 30 

que a quantidade de médicos patologistas é muito pequena conforme o que consta no 31 

Memorando 02/2013 do referido departamento. O professor Bernardo Baldisserotto 32 

questionou a justificativa do departamento sobre o fato da existência de poucos médicos 33 

patologistas na região de Santa Maria. Segundo o mesmo, não há como comprovar isso sem 34 

que se realize a seleção, exigindo a qualificação. O presidente do Conselho citou o que prevê 35 

a legislação (Lei 12.772, de 28 de dezembro de 2012 e Medida Provisória 614/2013) sobre 36 

carreira Docente e concursos públicos para contratação de professores, que exige o título de 37 

doutor em casos específicos e bem justificados. No entanto, o presidente do Conselho 38 

colocou que a contratação de Servidores qualificados faz parte da política do CCS para 39 

atender ao projeto de crescimento do centro e da UFSM. Após a discussão, os membros do 40 

Conselho do Centro indeferiram a solicitação do Departamento de Patologia, com quatro 41 

abstenções e um voto favorável. Assim, o processo deve ser devolvido ao Departamento 42 

indicando a necessidade de exigência de maior titulação para o preenchimento da vaga, e 43 

após retornar ao Conselho do CCS. O próximo assunto tratou sobre a vaga de representante 44 

de coordenadores de curso do CCS, junto ao CEPE. O Conselho optou por reconduzir a 45 

professora Margareth Linde Athayde como coordenadora da Pós-Graduação em Ciências 46 

Farmacêuticas, por um período de dois anos. A seguir, foi apreciada a solicitação do Curso 47 

de Terapia Ocupacional, no sentido de criar o Departamento de Terapia Ocupacional, pauta 48 

da penúltima sessão, que havia baixado para diligências. Após a manifestação de que os 49 

documentos faltantes anteriormente foram incorporados ao processo, o professor Paulo 50 
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Burmann colocou em votação a proposta de criação do departamento supracitado, que foi 51 

aprovada pela unanimidade dos membros do Conselho. Em assuntos Gerais, foi abordado o 52 

tema composição das Comissões do CCS, iniciando pela Comissão de Legislação e Normas, 53 

que tem 2 vagas em aberto, substituindo o professor Marcos Martins Neto, que solicitou 54 

afastamento e o professor Tales de Moura Branda que se encontra aposentado. O professor 55 

Bernardo Baldisserotto sugeriu a indicação do professor Hélio dos Santos Pothin para atuar 56 

como membro da CLN, e o professor Paulo Burmann solicitou a indicação de mais um 57 

professor. Após, foi indicado o professor Francisco Nilton de Oliveira para integrar a CLN, 58 

o que o Conselho homologou unanimemente. O próximo assunto tratou da indicação de dois 59 

membros para comporem a Comissão de Extensão. Para integrar a Comissão de Extensão, 60 

foram indicados os nomes dos professores Fabrício Scapini (a confirmar) e da professora 61 

Vânia Maria Fighera Olivo. O presidente do Conselho solicitou o nome de um membro para 62 

integrar a Comissão de Pesquisa, não havendo manifestações, ficou definida para a próxima 63 

reunião a indicação de membro para a referida Comissão. O próximo assunto tratou a 64 

respeito das funções gratificadas, o professor Paulo Burmann comentou que há cursos que 65 

não recebem Função Gratificada, tais como: Secretaria da Residência Multiprofissional, 66 

Coordenação do Curso de Terapia Ocupacional, Programa de Pós Graduação em Ciências 67 

Odontológicas, Especialização em Reabilitação Físico-Motora e Departamento de Terapia 68 

Ocupacional, ora criado. O presidente do Conselho informou que a Reitoria disponibilizou 69 

06 FGs para o CCS, porém é necessário que se entenda que alguns servidores poderão 70 

perceber FG de diferentes valores atuando na mesma função. Segundo o professor Paulo 71 

Burmann, que concorda com a criação de um conjunto de critérios para alocação de FGs, 72 

sugerida no processo 23081.003105/2013-96, do professor Carlos Fernando de Mello, os 73 

critérios despersonalizam a alocação das FGs e contribuem para maior justiça e 74 

transparência das ações dos Gestores. Sugeriu que levaria aos secretários de curso, 75 

departamentos e órgãos suplementares do CCS a discussão do tema. Nada mais havendo a 76 

ser tratado, o presidente deu por encerrada a presente reunião, agradecendo a presença de 77 

todos. Eu, Murilo da Silva Dornelles, Secretário em exercício do CCS, lavrei a presente Ata. 78 


