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Aos vinte e cinco dias do mês de setembro do ano de dois mil e treze, às 14h, teve início a 7 

368
a
 (tricentésima sexagésima oitava) reunião ordinária do Conselho do Centro de Ciências 8 

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

proposta de pauta: Apreciação da ata da sessão 367, do dia vinte e oito de agosto; Alteração 10 

dos Projetos Político-Pedagógicos dos Programas de Residência Multiprofissional; Processo 11 

23081.000004/2013-63- Concurso Público para Professor Auxiliar na área de Terapia 12 

Ocupacional na Saúde e Trabalho – homologação do resultado final; Processo 13 

23081.000386/2013-25- Concurso Público para Professor Adjunto na área de Enfermagem, 14 

Subárea Enfermagem Médico-cirúrgica – homologação do resultado final; Memorando S/N: 15 

Apreciação o Projeto de Extensão “Qualidade Microbiológica do Leite e Segurança 16 

Alimentar com Inclusão dos Pequenos Produtores no Sistema Agroindustrial” – Convênio 17 

com a Secretaria da Ciência, Inovação e Desenvolvimento Tecnológico do Estado do Rio 18 

Grande do Sul; Disciplina Complementar de Graduação (DCG): Formação Profissional 19 

Interdisciplinar para o SUS – Pró-Saúde; Assuntos Gerais. No início da reunião, o presidente 20 

do Conselho, professor Paulo Burmann, propôs a inclusão na pauta de um novo item que 21 

trata da homologação do V Encontro Integrado de Fonoaudiologia. Na sequência, houve 22 

uma breve apresentação do PDTI- Plano Diretor de Tecnologia da Informação da 23 

Universidade pelo Diretor do CPD e Presidente do Comitê Gestor de TI da UFSM, pelo 24 

servidor Fernando Barbosa.  O plano possibilita indicar as necessidades de cada centro e 25 

melhorar os recursos de TI para potencializar o projeto. Segundo Fernando Bordin da Rosa, 26 

foram aplicados questionários nos centros de ensino que mostraram a necessidade de maior 27 

suporte na área de TI e através desses também foi possível diagnosticar o que é necessário 28 

prover para os centros e quais os principais serviços demandados. O resultado desse trabalho 29 

constituirá um catálogo. Segundo as informações do Servidor Fernando Bordin da Rosa, o 30 

número de profissionais da área de TI da UFSM encontra-se abaixo da média em 31 

comparação com as demais universidades federais. Por fim, houve a divulgação de que um 32 

questionário sobre o uso de TI em sala de aula será enviado aos docentes, a fim de se obter 33 

um diagnóstico das necessidades das subunidades dos Centros. O professor José Edson Paz 34 

da Silva aproveitou a oportunidade para comentar a respeito dos problemas referentes ao 35 

SIE, à qualidade da internet no campus da universidade e ao SCDP (Sistema de Concessões 36 

de Diárias e Passagens). O próximo assunto da pauta tratou da apreciação da ata 367 que foi 37 

aprovada pelos conselheiros sem reparos. O próximo item tratou das alterações dos Projetos 38 

Pedagógicos de Cursos (PPC) do Programa de Residência Multiprofissional. A 39 

Coordenadora do PRMP, professora Vânia Olivo, explicou as razões que levaram o 40 

programa a propor as alterações no sentido de adequar as disciplinas possibilitando uma 41 

maior integração entre as áreas da saúde. Após as explanações, o conselho aprovou as 42 

alterações no Projeto Político-Pedagógico da Residência Multiprofissional. O próximo 43 

assunto da pauta foi o Concurso Público para docente na área de Fisioterapia e Terapia 44 

Ocupacional, que teve a candidata Lucielem Cequim da Silva aprovada em primeiro lugar. 45 

Os conselheiros homologaram o resultado final do concurso. O próximo item posto em 46 



discussão foi o Processo 23081.000386/2013-25- Concurso Público para Professor Adjunto 47 

na área de Enfermagem, Subárea Enfermagem Médico-cirúrgica, que teve a candidata 48 

Rosângela Marion aprovada em primeiro lugar. O parecer favorável da CLN-CCS 49 

homologando os resultados foi aprovado pelo Conselho do Centro. A professora Silviamar 50 

Camponogara, chefe do Departamento de Enfermagem, informou a respeito do 51 

procedimento do concurso, comentando que o mesmo gerou bastante envolvimento por 52 

parte do departamento já que houve muitos inscritos, em função das exigências de titulação 53 

conforme o teor original da Lei 12.772. O próximo item se referiu ao projeto de extensão 54 

“Qualidade Microbiológica do Leite e Segurança Alimentar com Inclusão dos Pequenos 55 

Produtores no Sistema Agroindustrial”, do Departamento de Microbiologia e Parasitologia 56 

com recursos de capital e custeio de R$ 957.962,94, oriundos do Governo do Estado do RS 57 

para serem aplicados em dois anos. O referido projeto foi posto em votação e na sequência 58 

foi aprovado pelo Conselho. O seguinte assunto tratou sobre a Disciplina Complementar de 59 

Graduação-Formação Profissional Interdisciplinar para o SUS. O presidente do conselho 60 

informou que esse item não havia passado anteriormente pela CLN e questionou se poderia 61 

passar direto para o Conselho do CCS, o que foi acatado. A Professora Marli Matiko falou 62 

da importância desta DCG para o programa Pró-saúde e a Professora Vânia Olivo expôs a 63 

relevância de um currículo integrado nos cursos da área da saúde. Logo após, o presidente 64 

do conselho perguntou onde seria alocada essa disciplina e a professora Marli informou que 65 

ela ficaria em cada curso do CCS e com a participação de Docentes de diferentes 66 

departamentos. Na sequência, o professor Jadir Lemos questionou como se selecionaria os 67 

quatro alunos para a DCG. Houve questionamentos sobre a carga horária da disciplina e em 68 

qual departamento a mesma deveria ser alocada. O professor Paulo Burmann sugeriu alocá-69 

la no Departamento de Saúde da Comunidade em virtude das suas características. Após a 70 

discussão, e em função da necessidade de maiores informações sobre o tema, o presidente 71 

do Conselho propôs que essa solicitação fosse reinstruída e reencaminhada para ser 72 

apreciada na reunião subsequente. O último item, incluso no início da reunião, tratou acerca 73 

do V Encontro de Fonoaudiologia que ocorrerá de 26 a 28 de novembro de 2013, a 74 

professora Themis Kessler, coordenadora do Curso de Fonoaudiologia, realizou algumas 75 

explanações sobre o evento. O conselho se manifestou favorável ao evento e o mesmo teve a 76 

homologação pelo conselho. Em assuntos gerais, o presidente do conselho informou sobre 77 

uma solicitação da Associação dos Pós-Graduandos a respeito da divulgação do evento “I 78 

Seminário da Associação de Pós-Graduandos da UFSM”. O seguinte assunto discutido 79 

tratou da minuta de contrato da EBSERH. As sugestões de outras reuniões foram acatadas 80 

pelo CONAD. O documento foi encaminhado a EBSERH que o devolveu com algumas 81 

alterações: supressão da cláusula sétima, item 24, que se refere ao regimento interno do 82 

hospital- CONAD. O último item tratou da alocação das FGs no CCS, com o presidente do 83 

conselho explicando a construção de um conjunto de critérios que deu suporte à 84 

redistribuição de FGs em diferentes níveis para secretarias de subunidades, seguindo uma 85 

planilha que fora preenchida pelos servidores atuantes em secretarias de subunidades e 86 

órgãos suplementares do CCS. Nada mais havendo a ser tratado, o presidente do Conselho 87 

deu por encerrada a presente reunião, agradecendo a presença de todos. Eu, Murilo Silva 88 

Dornelles, Administrador em exercício na Secretaria do CCS, lavrei a presente Ata, que vai 89 

devidamente assinada e acompanhada da lista de presença. 90 


