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Local: Sala de Reuniões do CCS
Aos dezoito dias do mês de dezembro do ano de dois mil e treze, às 14h, teve início a 371a

(tricentésima septuagésima primeira) reunião ordinária do Conselho do Centro de Ciências
da  Saúde.  Presidida  pelo  Professor  Paulo  Afonso  Burmann,  a  reunião  teve  a  seguinte
proposta inicial de pauta: Apreciação da ata da sessão 370, do dia vinte e sete de novembro;
Processo 23081.014758 /2013-09 - Solicita  abertura de Concurso Público para Professor
Adjunto na área de Ciências da Saúde, subárea Medicina/Pediatria; Indicação de membros
do CCS nos Conselhos Superiores da UFSM; Processo 23081.018806/2013-20- Encaminha
APCN  de  criação  do  Programa  de  Pós-Graduação  em  Saúde  e  Reabilitação  Funcional
(Mestrado  Acadêmico);  Professor  Associado-  Informes;  Assuntos  Gerais. No  início  da
reunião, o presidente do Conselho, professor Paulo Afonso Burmann, solicitou ao conselho a
inclusão  na  pauta,  requerido  pela  professora  Cristiane  Danesi,  do  Departamento  de
Patologia,  do Processo 23081.009532/2013-88, que trata  do resultado final  do Concurso
Público  para  Professor  Adjunto  A,  nível  I,  na  área  de  Medicina,  subárea  Anatomia
Patológica e Patologia Clínica, o que foi aprovado pelos Conselheiros. Após a solicitação, o
presidente do Conselho tratou acerca da aprovação da ata 370. A professora Eliane Neves,
Coordenadora do Curso de Enfermagem, solicitou a alteração no que consta nas linhas 56 a
59,  onde  se  lê  “A  professora  Eliane  Neves,  Coordenadora  do  Curso  de  Enfermagem,
explicou que os processos de revalidação são enviados a UFSM provavelmente por ter uma
das taxas de revalidação com menor valor do país e, também, talvez motivados pelo fato da
resolução desta Universidade possibilitar complementação de estudos para a revalidação”,
leia-se “A professora Eliane Neves, Coordenadora do Curso de Enfermagem, explicou que
os processos de revalidação são enviados a UFSM provavelmente por ter uma das taxas de
revalidação com menor valor do país e, também, talvez motivados pelo fato da resolução
desta Universidade possibilitar complementação de estudos para a revalidação”. Na linha 88,
solicitou-se mudança, onde se lê “Resolução 032/2013”, leia-se resolução 030/2013. Depois
de posta em votação, a ata foi aprovada com as alterações propostas. O próximo item tratou
do  Concurso  Público  na  área  de  Pediatria  para  Professor  Adjunto  com  40  horas  sem
Dedicação Exclusiva. Segundo o professor Paulo Aita, essa solicitação se dá em decorrência
das poucas inscrições de candidatos em outros concursos para a mesma área, já que o salário
é  relativamente  baixo  para  os  profissionais  dessa  área.  Os conselheiros  manifestaram-se
desfavoráveis à solicitação, visto que é preciso buscar docentes engajados com a instituição,
que possam trabalhar  com pesquisa,  ensino e extensão. A professora Stela Maris Padoin
mencionou a importância de ter docentes que possam trabalhar com a pós-graduação e sem a
dedicação exclusiva isso se torna mais difícil. O professor Paulo Burmann colocou que caso
o concurso não seja homologado pelo CEPE, há o risco de se perder a vaga e sugeriu abrir
novamente o concurso, com a inserção do requisito da Dedicação Exclusiva. A solicitação
foi colocada em votação e, com 10 (dez) votos contrários e 4 (quatro) favoráveis, o pedido
de abertura de Concurso sem dedicação exclusiva não foi aprovado. O professor José Edson
sugeriu  reduzir  a  qualificação  de  doutorado  para  mestrado,  ou  modificar  de  Dedicação
Exclusiva  para  40  horas,  possibilitando  haver  mais  inscritos.  Destacou-se  que  se  o
departamento solicitar abertura de concurso com Dedicação Exclusiva não é necessário o
parecer do conselho, o documento pode ser enviado diretamente à PROGEP com a anuência
do  Diretor  do  Centro,  e  isso  poderia  agilizar  os  trâmites.  O  próximo  item  solicitou  a
homologação  do  concurso  na  área  de  Patologia  Médica  que  teve  como  aprovado  em
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primeiro lugar Iberê Cauduro Soares, com nota final 8,82 (oito vírgula oitenta e dois). Na
sequência,  tratou-se da recomposição  da representação do CCS no CEPE e,  na vaga de
suplente  da  professora  Melânia  Palermo  Manfron,  indicou-se  a  professora  Cristiane
Cademartori Danesi, do Departamento de Patologia, enquanto para a vaga de suplente da
professora  Margareth  Linde  Athayde  foi  indicado o professor  Luiz  Felipe  Valandro,  do
Programa de Pós-Graduação em Ciências Odontológicas. O próximo processo se referiu à
criação do Mestrado em Saúde e Reabilitação Funcional e o parecer da CLN foi posto em
votação,  sendo  aprovado  o  Mestrado  na  área  da  Fisioterapia.  Informou-se  sobre  as
Progressões Funcionais dos professores Letícia Jacques, William Schoenau, Maria Teresa de
Campos  Velhos,  Álvaro  Rossi,  Jorge  Abel  Flores,  Carlos  Sabú  Rivas,  Carlos  Alberto
Escobar,  Tatiana Silva, Maria Beatriz Moretto e Itamar dos Santos Riesgo. Em assuntos
gerais,  o professor José Edson comentou acerca da criação da Comissão Permanente  do
Curso de Farmácia e na sequência a professora Stela Maris de Mello Padoin tratou acerca do
Programa Horizonte 2020 divulgado pela PRPGP e vinculado à comunidade europeia.  A
professora sugeriu que o CCS se insira nesse projeto que poderá possibilitar parcerias com
empresas  e  intercâmbios  já  que  ele  contempla  áreas  da saúde.  Após,  o  professor  Paulo
Burmann comentou sobre o recesso de final  de ano e  sobre o plano de recuperação de
trabalho, solicitando abono dos dias às chefias imediatas. O professor Burmann informou
também sobre o documento que trata sobre o Programa Pró-doutoral foi encaminhado às
subunidades,  e  a  professora  Melissa  Premaor  comentou  que  dois  docentes  de  seu
departamento têm interesse em participar, a Professora Denise Veiga e o Professor Marcelo
Biavaschi.  O  próximo  item  abordado  se  referiu  ao  processo  sucessório  da  Direção  do
Centro, falou-se da constituição de uma comissão eleitoral que deverá definir o calendário.
Após,  o professor Renato Borges sugeriu antecipar  as eleições  e pediu para organizar  a
comissão  eleitoral,  ficando  a  Direção  responsável  pela  organização  desta  comissão.  Os
conselheiros  se  manifestaram favoráveis  ao pedido do vice-diretor.  O último assunto da
reunião  trouxe  informações  gerais  sobre  o  período  de  transição  da  reitoria.  Nada  mais
havendo  a  ser  tratado,  o  presidente  do  Conselho deu  por  encerrada  a  presente  reunião,
agradecendo  a  presença  de  todos.  Eu,  Murilo  da  Silva  Dornelles,  Administrador  em
exercício na Secretaria do CCS, lavrei a presente Ata, que segue devidamente assinada e
acompanhada da lista de presença.
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