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Aos trinta e um dias do mês de julho do ano de dois mil e treze, às 14h, teve início a 366
a
 7 

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

Saúde. Presidida pelo Professor Paulo Afonso Burmann, a reunião teve a seguinte proposta 9 

de pauta: Apreciação da ata da sessão 365, do dia vinte e nove de maio; Indicação de 10 

representante do CCS no Comitê Assessor da PRPGP; Processo 23081.010756/2013-32- 11 

Encaminha Convênio de Cooperação a ser firmado entre a UFSM e a Universidade 12 

Metropolitana de Tóquio; Processo 23081.011301/2013-34- Solicita contratação da FATEC 13 

para execução do projeto “IV Seminário de Aquisição Fonológica”; Inclusão de item 14 

solicitado pelo Coordenador do Curso de Medicina, professor Gilmor Farenzena, que trata 15 

das regras do Estágio de Internato Curricular no lugar do Processo 23081.000408/2013-57 -16 

Solicita abertura de Concurso público para Professor Assistente na área de Ciência da 17 

Saúde-Medicina- Dermatologia (retirado para ser avaliado sob as novas normas de concurso 18 

da UFSM); Memorando 054/2013 do Curso de Farmácia- Encaminhamento do projeto 19 

Político Pedagógico do Curso de Farmácia que visa adaptação curricular; Recomposição da 20 

Comissão de Legislação e Normas do CCS- substituição de dois membros; Indicação de 21 

representante (suplente) de Chefes de Departamentos junto ao Conselho de Ensino, Pesquisa 22 

e Extensão (CEPE); Indicação de nomes para a Comissão de Extensão do CCS; Indicação de 23 

nomes para a Comissão de Ensino e Pesquisa do CCS. A Ata da sessão 365ª foi aprovada 24 

pelos conselheiros sem reparos. Sobre a indicação de um representante do CCS na PRPGP 25 

em substituição a professora Márcia Keske, houve a indicação do professor Carlos Comim e 26 

da professora Stela Maris de Mello Padoin; a indicação do Prof. Fabio foi retirada e o 27 

Conselho escolheu a professora Stela Maris M. Padoin do PPG em Enfermagem. Na 28 

sequência, foi colocado em discussão e aprovado o Convênio entre a UFSM e a 29 

Universidade de Tokio, porém solicitou-se a indicação de um nome para ser o coordenador 30 

do convênio. O presidente do Conselho, professor Paulo Burmann, sugeriu que o 31 

Departamento de Morfologia (origem da solicitação) indicasse o possível coordenador do 32 

Convênio. O próximo assunto a ser discutido tratou sobre a contratação da FATEC para a 33 

realização de evento do Departamento de Fonoaudiologia. A professora Themis Kessler 34 

explicou que a FATEC ficaria responsável pelo recolhimento das taxas de inscrições e a 35 

gestão financeira do evento; o professor José Edson Paz da Silva posicionou-se favorável ao 36 

processo, por entender que, assim, as Coordenações de Cursos não se envolveriam nas 37 

questões financeiras dos eventos, como Semanas Acadêmicas, Seminários, etc... O mesmo 38 

professor destacou a necessidade de haver um projeto com essa finalidade, pois o Curso de 39 

Farmácia deixou de receber apoio financeiro do Conselho Regional e Farmácia para a 40 

Semana Acadêmica por não ter tramitado um projeto com fundação de apoio. Sendo assim, 41 

os Conselheiros manifestaram-se favoráveis e o processo de contratação da FATEC para a 42 

realização do evento foi aprovado por unanimidade. A seguir foi discutida a atualização das 43 

normas curriculares do Internato Regional do Curso de Medicina. Os Conselheiros 44 

manifestaram-se de forma favorável à atualização das normas do Internato e o processo, 45 

dessa forma, foi aprovado por unanimidade. O próximo item da pauta tratou da adaptação do 46 



projeto político pedagógico do Curso de Farmácia a partir do segundo semestre de 2014. 47 

Após a manifestação do Coordenador do Curso sobre o tema, o processo foi aprovado pelos 48 

membros do Conselho. O assunto seguinte referiu-se à substituição feita, a pedido, de dois 49 

membros da CLN: professores Marcos Martins Neto e Tales de Moura Branda. O presidente 50 

do Conselho informou que já existiam as indicações de nomes para compor a CLN: foram 51 

citados os professores Francisco Nilton Gomes de Oliveira e Helio dos Santos Pothin. Os 52 

nomes dos referidos professores foram postos em votação, e os Conselheiros aprovaram as 53 

indicações. Ao dar continuidade à pauta da reunião, o professor Paulo Burmann informou a 54 

necessidade de indicar um representante suplente de chefe de departamento junto ao CEPE. 55 

A professora Cristiane Danesi foi aprovada como representante suplente para essa comissão. 56 

Na sequência, o presidente do conselho solicitou a indicação de membros para integrarem a 57 

Comissão de Extensão do CCS. Assim, os seguintes professores foram indicados e 58 

aprovados: Fabrício Scapini, Vânia Maria Fighera Olivo que juntos com Liliane Bauermann, 59 

Hedioneia Pivetta, Adriane Pasqualotto, Janice Blois, Rita de Cássia, já aprovados na sessão 60 

anterior deste conselho, passarão a compor a Comissão de Extensão do CCS.  Para compor a 61 

Comissão de Ensino e Pesquisa do CCS, foram aprovados os seguintes membros: Roselei 62 

Fachinetto, Daniela Tônus, Kayla Araújo Palma e Cristina da Costa Krewer, em substituição 63 

ao Professor Sydney Hartz Alves. Em assuntos gerais, o Diretor do CCS informou um 64 

contingenciamento em torno de 10% no orçamento de 2013 em relação a 2012; destacou 65 

também que as despesas com diárias e passagens devem ser controladas, uma vez que há 66 

uma decisão deste conselho que faz o regramento do assunto, o qual deve ser considerado 67 

pelos dirigentes de subunidades. Destacou, também, que o limite de despesas com diárias e 68 

passagens está muito próximo de ser atingido, o que inviabilizaria uma série de atividades 69 

acadêmicas importantes no âmbito do CCS. O presidente do conselho solicitou que os 70 

chefes de departamento limitem o valor gasto com diárias e passagens já que no final do ano 71 

esses valores tendem a aumentar devido à participação de professores convidados para as 72 

bancas de defesa e outros eventos dos Cursos, tais como as semanas acadêmicas. Em se 73 

tratando de orçamento, a professora Eliane Zanchet sugeriu que fosse estipulado um número 74 

de diárias para custear a participação dos docentes em eventos no exterior, e o professor 75 

Paulo Burmann explicou que não seria possível, pois a UFSM deve pagar as diárias 76 

correspondentes aos dias de afastamento para o evento, previstos na portaria correspondente. 77 

O presidente do Conselho esclareceu, ainda, que houve uma grande demanda de 78 

investimentos e custeio decorrente da interdição do Curso de Odontologia pela VISA e isso 79 

acarretou em gastos acima da expectativa para o Centro. O próximo assunto discutido fez 80 

referência à solicitação do Departamento de Ciências Sociais para que fosse discutida a 81 

criação de uma nova disciplina de Ciências Sociais aplicadas às áreas da saúde, em 82 

substituição às disciplinas atualmente ofertadas para cada curso. No entanto, esse assunto 83 

será tratado posteriormente de maneira mais detalhada com os coordenadores dos Cursos. O 84 

seguinte item da pauta abordou os problemas que ocorreram com um aluno do Curso de 85 

Medicina, o professor Paulo Burmann informou que a Procuradora Federal, após tal fato, 86 

manifestou interesse em encontrar os coordenadores de Cursos para discutir a respeito de 87 

situações semelhantes que podem ter um desfecho mais tranquilo. Alguns Docentes 88 

relataram casos nesta linha, indicando seu descontentamento com a postura de alguns 89 

estudantes. O próximo item discutido fez menção à necessidade de que as normas para 90 

Docência Orientada sejam rigorosamente observadas, diante de indicativos de alguns casos 91 

de substituição do Docente pelo Discente, o que compromete a qualidade do ensino, além de 92 



distorcer os objetivos da Docência Orientada. Outro assunto discutido tratou acerca de uma 93 

recente decisão da justiça, que proíbe a utilização de animais nas aulas dos Cursos da 94 

UFSM. A professora Eliane Zanchet comentou que se tornaria inviável ensinar/ aprender 95 

sem o uso dos animais, tal situação coloca em risco a qualidade do aprendizado dos alunos. 96 

O Diretor do CCS informou ao plenário sobre a ação judicial de trabalhadores da saúde 97 

contratados pela FATEC para atuação no HUSM, solicitando equiparação salarial com os 98 

servidores da UFSM. Nada mais havendo a ser tratado, o presidente do Conselho deu por 99 

encerrada a presente reunião, agradecendo a presença de todos. Eu, Marionaldo da Costa 100 

Ferreira, Secretário do CCS, lavrei a presente Ata. 101 


