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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE
ATA DA 374a REUNIÃO DO CONSELHO
Data: 30.04.14
Local: Sala de Reuniões do CCS
Aos trinta dias do mês de abril do ano de dois mil e catorze, às 14h, teve início a 374a
(tricentésima septuagésima quarta) reunião ordinária do Conselho do Centro de Ciências da
Saúde. Presidida pelo Professor José Edson Paz da Silva, a reunião teve a seguinte proposta
inicial de pauta: Apreciação da ata da sessão 373, do dia 26 de março de 2014; Processo
23081.005779/2014-14: Termo de Adesão ao Programa Especial para participação em
atividades de Ensino, Pesquisa e Extensão de Érico Silva de Loreto e Assuntos Gerais.
Inicialmente, o Presidente do Conselho, Professor José Edson Paz da Silva propôs a inclusão
na pauta, devido a urgência, de mais quatro itens: Processo 23081.011834/2013-16: Requer
Revalidação do Diploma do Curso de Enfermagem obtido na University of Arkansas por
Cintia Downing; Processo 23081.0011279/2013-22: Concurso Público para Professor
Adjunto na área de Fisiologia - resultado final; Processo 23081.0019141/2013-71: Concurso
Público para Professor Adjunto na área de Odontologia, subárea Clínica Odontológica; e o
Memorando 79/2014 do Curso de Odontologia que trata sobre o Projeto de Extensão
"Projeto de Manutenção e Qualidade do Ensino de Graduação em Clínicas Integradas e
Laboratório no Curso de Odontologia". Essa proposta foi aceita pelos Conselheiros. Então,
foi feita a apreciação da ata 373 de 26 de abril de 2014, que foi aprovada sem reparos. O
próximo item tratou sobre o Termo de Adesão ao Programa Especial para participação em
atividades de Ensino, Pesquisa e Extensão de Érico Silva de Loreto. O Professor Jânio
Santúrio explicou sobre o programa e falou que o aluno de pós-doutorado Érico de Loreto
irá desempenhar atividades de ensino no Programa de Pós-Graduação em Farmacologia, e
então o Termo de Adesão ao programa foi aprovado pelos conselheiros. O próximo item da
pauta tratou sobre o Processo 23081.011834/2013-16, que trata sobre a Revalidação do
Diploma de Cintia Downing. Após a leitura do parecer da Comissão de Legislação e Normas
(CLN), o Conselho aprovou o parecer da Comissão de Revalidação do Curso de
Enfermagem que deliberou pela revalidação do diploma do requerente, tendo em vista sua
aprovação em prova escrita. A seguir, foi posto em discussão o resultado final do Concurso
Público para Professor Adjunto na área de Fisiologia (Processo 23081.0011279/2013-22).
Após o encerramento do Concurso, foram classificados os seguintes candidatos: Patrícia
Severo do Nascimento, em primeiro lugar, com nota final 8,69; Gustavo Dias Ferreira, em
segundo lugar, com nota final 7,23; Jardel Gomes Villarinho, em terceiro lugar, como nota
final 7,22; e Patrícia Reckziegel, em quarto lugar com nota final 7,22. O resultado final foi
então homologado pelo Conselho do CCS. O próximo item da pauta tratou sobre o resultado
final do Concurso Público para Professor Adjunto do Departamento de Patologia na área de
Odontologia, subárea Clínica Odontológica. Após o encerramento do Concurso, foi
aprovada em primeiro lugar a candidata Kívia Linhares Ferrazzo, como nota final 8,43. Ato
contínuo, o resultado final foi aprovado pelos Conselheiros. Em seguida, o próximo item
tratou sobre o Projeto de Extensão, do Curso de Odontologia, intitulado "Projeto de
Manutenção e Qualidade do Ensino de Graduação em Clínicas Integradas e Laboratório no
Curso de Odontologia". O Professor Renésio Grehs explicou que esse projeto já existia
anteriormente e está sendo reativado, e tem o objetivo de dar suprimento às clínicas do
Curso, e então o projeto foi aprovado pelos conselheiros. Em assuntos gerais, primeiramente
o Professor José Edson mencionou a aprovação do Mestrado Acadêmico do Programa de
Pós-Graduação em Saúde e Reabilitação Funcional. Em seguida, o Professor José Edson
relembrou aos Conselheiros que o prazo para realizar o registro de preço para aquisição de
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materiais de consumo e permanentes encerra-se no dia 08 de maio de 2014. No próximo
tópico, o Presidente do Conselho falou sobre a Dedicação Exclusiva e a necessidade de sua
observância, tendo em vista alguns casos em que o professores tiveram que devolver valores
em função da quebra da dedicação exclusiva. Em seguida, os Conselheiros debateram sobre
os problemas de estacionamento do Centro. Por último, foram confirmados os membros do
CCS nos Conselhos Superiores da Instuição. Nada mais havendo a ser tratado, o Presidente
do Conselho encerrou a sessão. Eu, Murilo da Silva Dornelles, Secretário Administrativo do
Centro de Ciências da Saúde, lavrei a presente Ata, que segue devidamente assinada e
acompanhada da lista de presença.

