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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE
ATA DA 372a REUNIÃO DO CONSELHO
Data: 29.01.14
Local: Sala de Reuniões do CCS
Aos vinte e nova dias do mês de janeiro do ano de dois mil e catorze, às 10h, teve início a
372a (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 371, do dia 18 de dezembro
de 2013; Memorando 068/2013 – SOC, solicitação de indicação de membro para o Conselho
de Ensino, Pesquisa e Extensão em substituição à Profª. Melânia Palermo Manfron;
Processo 23081.011111/2013-17 – requer revalidação de diploma do Curso de Enfermagem
– Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo – aprovação “ad referendum”; Processo de
Consulta à Comunidade do Centro de Ciências da Saúde (CCS) para indicação de Diretor e
Vice-Diretor do Centro; Assuntos Gerais. No início da reunião, foi feita a apreciação da ata
371 de 18 de dezembro que 2013, que foi aprovada sem reparos. O próximo item tratou
sobre o Memorando 068/2013 da Secretaria dos Órgãos Colegiados que solicita a indicação
de um membro para o CEPE na vaga da professora Melânia Manfron, e conforme
entendimento, a Professora Cristiane Danesi, que era suplente, assumirá como membro
titular, e o membro suplente será definido na próxima reunião. Também foi mencionado que
na próxima reunião também será necessário a indicação de um membro suplente para a vaga
de titular da profª. Stela Maris Padoin. A seguir, foi posto em discussão o Processo
23081.011111/2013-17, que solicitou a homologação da aprovação "ad referendum" do
parecer da Comissão de Revalidação do Curso de Enfermagem, que indicou a realização de
uma prova ou a realização de estudos complementares como requisito para a revalidação do
diploma do candidato da Universidad Nacional Pedro Ruiz. Conforme foi explicado pela
professora Eliane Neves, o pedido da aprovação "ad referendum" se deu em virtude de
urgência de dar ciência ao candidato sobre a decisão, já que a prova de revalidação se dará
em breve. Ato contínuo a aprovação " ad referendum" foi homologada pelo Conselho. O
próximo item da pauta tratou sobre o Processo de Consulta à Comunidade para a indicação
de Diretor e Vice-diretor do Centro de Ciências da Saúde. O Presidente do Conselho, prof.
Renato Borges Fagundes citou que na última reunião o Conselho tinha dado ao Diretor a
prerrogativa de designar uma Comissão responsável pela condução do Processo de Consulta.
A Comissão de Consulta, formada pelos docentes Cristiane Cademartori Danesi e Jadir
Camargo Lemos, pelos técnicos-administrativos Alexandre Maccari Ferreira e Rafael
Capaverde Santos e os discentes Paulo Ricardo Gonçalves Oliveira e Vanessa Nicolini
Manfroi, estabeleceu os prazos e elaborou o Edital. A professora Cristiane Danesi informou
as datas constantes no Edital e o argumentou sobre as definições feitas. A seguir o Edital foi
posto em apreciação e foi aprovado pelos Conselheiros. Em assuntos gerais, primeiramente
foi discutida a representação do CCS na CIAPPC (PROGRAD), Comissão que trata sobre os
Projetos Político-Pedagógicos dos cursos. A professora Eliane Neves demonstrou sua
intenção de permanecer na Comissão, mesmo deixando o cargo de Coordenadora do Curso
de Enfermagem. O professor Francisco Nilton de Oliveira também indicou o seu interesse
de participar da Comissão, e seu nome, junto com o nome de Professora Eliane Neves foram
aceitos pelo Conselho do CCS. A seguir, a professora Margareth Athayde informou que não
poderá permanecer mais como representante do CCS no CEPE. Após discussão, foi definido
que a indicação da substituição de seu nome será feita na próxima reunião do Conselho. Em
seguida, a professora Tânia Resener trouxe ao Conselho que está sendo criado no HUSM o
Núcleo de Segurança do Paciente, sendo que foi deliberada a indicação da professora Tânia
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Magnago como representante do CCS nesse Núcleo. Ainda em assuntos gerais, o Professor
Francisco Nilton Gomes de Oliveira, conforme a solicitação do Colegiado do Curso de
Terapia Ocupacional, indagou como foi feita a definição dos critérios de quais e quantos
profissionais serão contratados por concurso pela EBSERH para trabalhar junto ao HUSM.
O Diretor professor Renato Fagundes falou que é possível obter a informação junto à
Direção do HUSM. A seguir, o Diretor do CCS solicitou aos Chefes atentarem à
necessidade de sempre manterem alguém como responsável em sua subunidade mesmo no
período de férias. Além disso, falou que a Direção está trabalhando junto a Reitoria para
conseguir técnicos-administrativos em educação para suprir as vagas não preenchidas e para
resolver as pendências que restaram nas solicitações de serviços à Pró-reitoria de
Infraestrutura. Por fim, o Diretor deu informações gerais sobre o Programa Horizonte 2020.
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, Secretário
Administrativo em exercício na Direção CCS, lavrei a presente Ata, que segue devidamente
assinada e acompanhada da lista de presença.

