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Aos vinte e sete dias do mês de agosto do ano de dois mil e catorze, às 14h, teve início a 7 
377a (tricentésima septuagésima sexta) reunião ordinária do Conselho do Centro de Ciências 8 
da Saúde. Presidida pelo Professor José Edson Paz da Silva, com a seguinte proposta inicial 9 
de pauta: Apreciação da ata da sessão 376, do dia 25 de junho de 2014; Processo nº. 10 
23081.017420/2013-09. Concurso Público para Professor Adjunto A na área de Ortopedia e 11 
Saúde Pública - homologação do resultado final; Processo nº. 23081.011192/2014-36. 12 
Encaminha Convênio a ser firmado entre o Instituto de Radiologia São Lucas LTDA e a 13 
UFSM; Processo nº 23081.012327/2014-81. Encaminha Acordo de Cooperação 14 
Internacional a ser firmado entre a Universidad de Los Llanos e a UFSM; Plano Diretor 15 
Estratégico do HUSM; Indicações para os Conselhos Superiores da UFSM; e Assuntos 16 
gerais. O Professor José Edson, presidente do Conselho do CCS, sugeriu as seguintes 17 
inclusões na pauta: Processo nº 23081.011494/2014-12 - Solicitação de Abertura de 18 
Concurso Público para Professor Assitente A, na área de Ciências da Saúde/ Medicina/ 19 
Clínica Médica; Processo nº 23081.013535/2014-63 - Encaminha Acordo de Cooperação a 20 
ser firmado entre a Universidade Federal do Rio Grande do Sul e a UFSM; e Processo 21 
23081.013533/2014-16 - Encaminha Acordo de Cooperação Internacional a ser firmado 22 
entre o Instituto de Pesquisas de Doenças Digestivas da Universidade de Ciências Médicas 23 
de Teerã. Além disso, o prof. José Edson sugeriu que o item da pauta que trata sobre o Plano 24 
Diretor Estratégico do HUSM fosse o primeiro item a ser tratado na reunião, e solicitou aos 25 
conselheiros um espaço para a professora Tânia Magnago do Departamento de Enfermagem 26 
apresentar um software para a segurança do paciente que será usado no HUSM. As 27 
alterações na pauta inicial foram, então, aprovadas pelos Conselheiros. Inicialmente, no 28 
primeiro item da pauta, a Superintendente do Hospital Universitário de Santa Maria, Dr. 29 
Elaine Resener fez uma apresentação sobre o Plano Diretor Estratégico do HUSM, que 30 
aborda as necessidades e soluções relativas à estrutura física, aos processos de trabalho, à 31 
recuperação do quadro de pessoal, à modernização do parque tecnológico e à estrutura do 32 
ensino e pesquisa do Hospital.  A seguir, a profª. Tânia Magnago, do Departamento de 33 
Enfermagem, fez uma apresentação sobre a utilização do software Vigihosp, disponível no 34 
site do HUSM, que auxilia na promoção da segurança do paciente. Na sequência, foi feita a 35 
apreciação da ata 376 de 25 de junho de 2014. A professora Silviamar Camponagara do 36 
Departamento de Enfermagem solicitou a inclusão do trecho "Comenta que o prédio que 37 
abrigaria os cursos de enfermagem, fisioterapia e terapia ocupacional não ficou com as 38 
dimensões esperadas, sendo que a enfermagem acabou prejudicada, por não ocupar o 39 
referido prédio. Nesse sentido, foi feito um acordo para que o curso de enfermagem 40 
ocupasse área da fisioterapia no prédio 26" na linha 36. Os Conselheiros, então, aprovaram a 41 
ata com a modificação proposta pela professora Silviamar. O próximo item tratou sobre o 42 
Processo nº. 23081.011494/2014-12 que solicita abertura de Concurso Público para 43 
Professor Assistente A, na área de Ciências da Saúde/Medicina/Clínica Médica. Após a 44 
leitura do parecer da CLN, a solicitação de abertura de concurso foi posta em votação, e com 45 
19 votos a favor e 2 contra, a proposta foi aprovada. O próximo item da pauta tratou sobre o 46 
Processo nº. 23081.013535/2014-63 que encaminha Acordo de Cooperação a ser firmado 47 
entre a Universidade Federal do Rio Grande do Sul e a UFSM. O professor Renato 48 
Fagundes explicou sobre o convênio, informando que é uma renovação, e a seguir, o Acordo 49 
foi aprovado pelo Conselho. O próximo tópico da reunião foi o Processo nº 50 



23081.013533/2014-16 que encaminha Acordo de Cooperação Internacional a ser firmado 51 
entre o Instituto de Pesquisas de Doenças Digestivas da Universidade de Ciências Médicas 52 
de Teerã. O prof. Renato Fagundes explicou do que consiste o Acordo de Cooperação, e 53 
então os conselheiros aprovaram a solicitação. A seguir, o próximo item da pauta foi o 54 
Processo nº 23081.017420/2013-09 que encaminha o resultado final do Concurso Público 55 
para Professor Adjunto A na área de Ortopedia e Saúde Pública. Após o final do concurso, 56 
foi aprovada em primeiro lugar a candidata Michele Forgiarini Saccol com nota final 9,43 e, 57 
em segundo lugar, a candidata Fernanda Alves Carvalho de Miranda com nota final 8,02. A 58 
seguir, os Conselheiros  homologaram então o resultado final do Concurso. O próximo 59 
assunto da pauta foi o Processo 23081.011192/2014-36 que encaminha convênio a ser 60 
firmado entre o Instituto de Radiologia São Lucas LTDA e a UFSM. O convênio foi então 61 
aprovado pelo Conselho. A seguir,  foi posto em apreciação o Processo 23081.012327/2014-62 
81 que encaminha o Acordo de Cooperação Internacional a ser firmado entre a Universidad 63 
de Los Llanos e a UFSM.  A professora Kátia Barreto explicou sobre o convênio, que então 64 
foi aprovado pelos Conselheiros. O próximo item da pauta tratou sobre as indicações para os 65 
Conselhos Superiores da UFSM. O Professor José Edson Paz da Silva informou que há a 66 
necessidade de indicação de um membro titular e outro suplente para o Conselho de Ensino, 67 
Pesquisa e Extensão e um membro suplente para o Conselho Universitário. Em assuntos 68 
gerais, primeiramente o Professor Renato Fagundes, Vice-diretor do CCS divulgou o site do 69 
Gabinete de Projetos do CCS, que está em funcionamento e possui informações, modelos e 70 
notícias que visam facilitar a comunicação do setor dentro do âmbito do Centro. A seguir, o 71 
Professor José Edson da Silva, deu informações sobre os assuntos discutidos na  reunião do 72 
Diretores da UFSM ocorrida na manhã do dia 27 de agosto. Foram discutidas, então, 73 
questões relativas aos trotes realizados na UFSM. A seguir, o Professor José Edson da Silva 74 
falou sobre as questões relativas às obras com problemas na Universidade. Segundo ele, a 75 
PROINFRA está tentando aumentar o preço do metro quadrado nas licitações para melhorar 76 
a qualidade e atrair empreiteiras maiores. A professora Andréa de Angeli, Coordenadora do 77 
Curso de Terapia Ocupacional comentou sobre os problemas apresentados pelo prédio que 78 
abriga o seu curso, mencionando que o Pró-reitor de Infraestrutura havia se comprometido 79 
em solucionar os problemas, porém muito pouco foi feito até o momento. O professor José 80 
Edson informou que a PROINFRA lançou licitação para a realização de alguns serviços, 81 
como a rampa de acesso ao prédio da Terapia Ocupacional, e que segue reividicando a 82 
realização dos outros serviços pendentes. Nada mais havendo a ser tratado, o Presidente do 83 
Conselho encerrou a sessão. Eu, Murilo da Silva Dornelles, Secretário Administrativo do 84 
Centro de Ciências da Saúde, lavrei a presente Ata, que segue devidamente assinada e 85 
acompanhada da lista de presença. 86 
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