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Aos vinte e seis dias do mês de janeiro do ano de dois mil e catorze, às 14h, teve início a 7 
373a (tricentésima septuagésima primeira) reunião ordinária do Conselho do Centro de 8 
Ciências da Saúde. Presidida pelo Professor Renato Borges Fagundes, a reunião teve a 9 
seguinte proposta inicial de pauta: Apreciação da ata da sessão 372, do dia 29 de janeiro de 10 
2014; Processo 23081.009475/2012-56. Requer revalidação do Diploma do Curso de 11 
Enfermagem - Jorge Ferreira Maia; Processo 23081.017179/2013-18. Encaminha Convênio 12 
Geral a ser firmado entre a Universidad Nacional del Nordeste (Argentina) e a UFSM; 13 
Processo de Consulta à Comunidade do Centro de Ciências da Saúde (CCS) para indicação 14 
de Diretor e Vice-Diretor do Centro - resultado final e encaminhamentos; Requerimento de 15 
Liége Nascimento dos Santos - requer a reavaliação no que diz respeito ao adiantamento de 16 
cadeiras em virtude da aprovação em concurso público; Indicação de representantes do CCS 17 
nos Conselhos Superiores; Recomposição da Comissão Examinadora de Avaliação de 18 
desempenho acadêmico na classe de Professor Associado; e Assuntos Gerais. Inicialmente, o 19 
Presidente do Conselho, Professor Renato Fagundes propôs a alteração da ordem da pauta, 20 
colocando em segundo lugar, após a apreciação da ata da reunião anterior, a discussão sobre 21 
a recomposição da Comissão Examinadora de Avaliação de Desempenho Acadêmico na 22 
classe de professor Associado e passando o tópico relativo ao processo de consulta para 23 
indicação de Diretor e Vice-Diretor do CCS para ser tratado por último antes dos assuntos 24 
gerais. Essa proposta foi aceita pelos Conselheiros. Então, foi feita a apreciação da ata 372 25 
de 26 de janeiro de 2014, que foi aprovada sem reparos. O próximo item tratou sobre a 26 
recomposição da Comissão Examinadora de Avaliação de desempenho acadêmico na classe 27 
D de Professor Associado, sendo que foram indicados os nomes dos professores Sérgio Luiz 28 
Dalmora e Mario de La Rue para permanecerem na Comissão como titulares, a professora 29 
Carmem Colomé Beck como novo membro titular, e o professor Jorge Abel Flores e a 30 
professora Margareth Linde Athayde como membros suplentes. O terceiro item da pauta 31 
tratou sobre o Processo 23081.009475/2012-56, que trata sobre a revalidação do Diploma do 32 
Curso de Enfermagem de Jorge Ferreira Maia obtido pela Universidade Amazônica de 33 
Pando (Bolívia). O parecer da Comissão de Revalidação do Curso de Enfermagem, 34 
homologado pelo Colegiado do Curso, deliberou pela revalidação do diploma do requerente, 35 
tendo em vista sua aprovação em prova escrita, o que foi aprovado pelo Conselho do CCS.  36 
A seguir, foi posto em discussão o Processo 23081.017179/2013-18, trata do Convênio 37 
Geral a ser firmado entre a Universidad del Nordeste, da Argentina, e a UFSM. Os 38 
professores do Curso de Odontologia Renésio Grehs e Walter Blaya deram uma breve 39 
explicação sobre a importância do convênio, e ato contínuo o convênio foi homologado pelo 40 
Conselho. Em seguida, o próximo item tratou sobre o requerimento da aluna Liése 41 
Nascimento dos Santos que solicita reavaliação no que diz respeito ao adiantamento de 42 
cadeiras em virtude de aprovação em concurso público, já que sua solicitação havia sido 43 
negada pelo Colegiado do Curso de Terapia Ocupacional. A seguir, foi lido o parecer da 44 
Comissão de Legislação e Normas, que analisou o caso e, considerando que a carga horária 45 
ficaria muito elevada e que uma experiência anterior dentro do Curso não foi exitosa, 46 
deliberou por seguir a decisão do Colegiado e indicou o indeferimento do pedido, o que foi 47 
aprovado pelos Conselheiros. A seguir, na próximo item da pauta, foram indicados a 48 
professora Lauren Rosa Crossetti Vaucher e o professor Renésio Armindo Grehs como 49 
membros suplentes e o professor Luiz Felipe Valandro e a professora Maria Denise Schimitt 50 



como membros titulares do CEPE. Para o Conselho Universitário foram indicados os nomes 51 
da professora Themis Maria Kessler e do professor Francisco Nilton Gomes de Oliveira 52 
como membros suplentes do Conselho Universitário. A seguir, o professor Renato solicitou 53 
aos chefes das subunidades que indiquem nomes para serem representantes do CCS no 54 
Comitê de Inovação Tecnológica, no Comitê de Iniciação Científica e na Comissão de Ética 55 
no Uso de Animais. O próximo item da pauta tratou sobre o Processo de Consulta à 56 
Comunidade para a indicação de Diretor e Vice-diretor do Centro de Ciências da Saúde. O 57 
Presidente do Conselho solicitou ao Secretário do CCS, Murilo Dornelles, a leitura do 58 
documento encaminhado pela Comissão de Consulta com o seguinte resultado final da 59 
consulta realizada no dia 21 de março de 2014:  220 votos dos servidores e 113 dos 60 
discentes a favor da Chapa 1 formada pelo professor José Edson Paz da Silva como Diretor 61 
e pelo professor Renato Borges Fagundes como Vice-diretor, o que totaliza 94,3343% dos 62 
votos válidos; e 15 votos dos servidores e 05 dos discentes contra a candidatura dos 63 
candidatos da Chapa 1, o que perfaz 5,6657% dos votos válidos. Após a leitura do resultado, 64 
foi realizada a eleição para Diretor e Vice-diretor pelo Conselho do CCS, e como resultado 65 
final para Diretor foram contados 16 votos para o professor José Edson Paz da Silva, 2 votos 66 
para o professor Renésio Armindo Grehs e 1 voto para o professor Itamar dos Santos 67 
Riesgo. Para a votação de Vice-Diretor, foram contados 13 votos para o Professor Renato 68 
Borges Fagundes, 4 votos para a professora Ângela Regina Maciel Weinmann e 2 votos para 69 
a professora Silviamar Camponogara. Após a contagem dos votos, ficou definido que na 70 
lista tríplice a ser enviada ao Reitor constará os nomes do Diretor e Vice-diretor eleitos pelo 71 
Conselho do CCS pela ordem do número de votos da eleição do Conselho. Em seguida, o 72 
professor José Edson Paz da Silva, Diretor eleito do CCS, manifestou um breve 73 
agradecimento pela eleição no Conselho do Centro, e o Presidente do Conselho, eleito Vice-74 
diretor, também agradeceu o apoio dado durante seu mandato de Diretor Pró-tempore, e por 75 
sua indicação para Vice-diretor. Eu, Murilo da Silva Dornelles, Secretário Administrativo 76 
em exercício na Direção CCS, lavrei a presente Ata, que segue devidamente assinada e 77 
acompanhada da lista de presença. 78 
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