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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE (CCS)
ATA DA 376a REUNIÃO DO CONSELHO
Data: 25.06.14
Local: Sala de Reuniões do CCS
Aos vinte e cinco dias do mês de junho do ano de dois mil e catorze, às 14h, teve início a
376a (tricentésima septuagésima sexta) reunião ordinária do Conselho do Centro de Ciências
da Saúde. Presidida pelo Professor José Edson Paz da Silva, com a seguinte proposta inicial
de pauta: Apreciação da ata da sessão 375, do dia 28 de maio de 2014; Processo nº.
23081.018806/2013-20. Encaminha Acordo de Cooperação Internacional a ser firmado entre
a Innovation to End Neglected Diseases a Nonprofit Public Benefit (USA) e a UFSM;
Processo nº. 23081.017660/2013-03. Resultado final do Concurso Público para Professor
Assistente na área de Ciências da Saúde/Medicina/Dermatologia; Espaço Físico do CCS; e
Assuntos gerais. No primeiro item da pauta, foi feita a apreciação da ata 375 de 28 de maio
de 2014. O Professor Bernardo Baldisserotto solicitou a inclusão de que o Convênio da
UFSM com a Universidade do Oeste do Pará (UFOPA) foi aprovado pelo Conselho, pois
não ficou claro a homologação do convênio na ata encaminhada. Os Conselheiros, então,
aprovaram a ata com a modificação proposta pelo professor Bernardo. O próximo item
tratou sobre o Processo nº. 23081.018806/2013-20. Encaminha Acordo de Cooperação
Internacional a ser firmado entre a Innovation to End Neglected Diseases a Nonprofit Public
Benefit (USA) e a UFSM. A professora Daniela Leal, chefe do Departamento de
Microbiologia e Parasitologia, explicou brevemente do que trata o convênio, e ato contínuo
a presente solicitação de Acordo de Cooperação foi aprovada pelo Conselho. O próximo
item da pauta tratou sobre o Processo nº. 23081.017660/2013-03 que encaminha o resultado
final do Concurso Público para Professor Assistente na área de Ciências da
Saúde/Medicina/Dermatologia. Após o encerramento do concurso, foi aprovada uma única
candidata, Raíssa Massaia Londero Chemello, com nota final 7,70 (sete vírgula setenta).
Após a leitura da parecer da Comissão de Legislação e Normas (CLN), o resultado final foi
homologado pelos Conselheiros. O próximo item da pauta tratou sobre o Espaço Físico do
CCS. O Professor José Edson Paz da Silva falou sobre a problemática da falta de espaço
físico no CCS, apontando que há necessidade de salas para a Mestrado Profissional em
Ciências da Saúde, para a COSAI, para o Setor de arquivo e documentação, para salas de
professores, entre outras demandas, porém o espaço é limitado. Portanto, a curto prazo há
necessidade de medidas emergenciais para contemplar as demandas mais prementes.
Comenta que o prédio que abrigaria os cursos de enfermagem, fisioterapia e terapia
ocupacional não ficou com as dimensões esperadas, sendo que a enfermagem acabou
prejudicada, por não ocupar o referido prédio. Nesse sentido, foi feito um acordo para que o
curso de enfermagem ocupasse área da fisioterapia no prédio 26. O professor José Edson
disse que quando o prédio da Fonoaudiologia, o da Odontologia e o da Terapia Ocupacional
forem finalizados com seus devidos entornos, bem como quando for construído um novo
prédio de salas de aulas que já possui recursos destinados, o problema de falta de espaço
físico será equacionado. Os Conselheiros, após a discussão sobre o assunto, apontaram a
necessidade de pressionar a Reitoria e a PROINFRA para que as obras sejam devidamente
fiscalizadas e finalizadas. A Professora Ângela Weinmann, então, reforçou a necessidade de
um espaço para o Mestrado em Ciências da Saúde, que já existe há dois anos, mas ainda não
possui sala própria. Em assuntos gerais, primeiramente a Professora Tânia Resener informou
que a Residência Médica encaminhou novos projetos de áreas de atuação dentro do
programa. Ainda em assuntos gerais, o Professor Bernardo Baldisserotto solicitou
informações sobre os Concursos para Professor Titular. O presidente, professor José Edson,
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informou que as regras passaram na última reunião do CEPE, e informou que, após dois
anos como Associado IV, é possível requerer o enquadramento como professor Titular,
mediante a aprovação por uma banca formada por professores Titulares. Segundo o
professor José Edson, na próxima semana sairão novas definições sobre as regras a respeito
dessa questão. 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.

