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Aos vinte e quatro dias do mês de setembro do ano de dois mil e catorze, às 14h, teve início 7 
a 378a (tricentésima septuagésima oitava) reunião ordinária do Conselho do Centro de 8 
Ciências da Saúde. Presidida pelo Professor José Edson Paz da Silva, com a seguinte 9 
proposta inicial de pauta: Apreciação da ata da sessão 377, do dia 27 de agosto de 2014; 10 
Processo nº. 23081.005836/2014-57. Concurso Público para Professor Adjunto A na área de 11 
Prótese Dental - homologação do resultado final; Processo nº. 23081.005837/2014-00. 12 
Concurso Público para Professor Adjunto A na área de Dentística - homologação do 13 
resultado final; Processo nº. 23081.0014090/2014-72. Encaminha Termo de Adesão ao 14 
Programa Especial para participação em atividades de Ensino, Pesquisa e Extensão - 15 
Bolsista Recém-doutor - Daniele Rubert Nogueira; Processo nº 23081.014037/2014-71. 16 
Contratação da FATEC para Execução do Projeto "Curso Reciclagem em Microbiologia" - 17 
aprovação "ad referendum"; e Assuntos gerais. Primeiramente, foi feita a apreciação da ata 18 
377 de 27 de agosto de 2014, que foi aprovada sem reparos. O próximo item tratou sobre o 19 
Processo nº. 23081.005836/2014-57 que encaminha o resultado final  do Concurso Público 20 
para Professor Adjunto A na área de Prótese Dental. Após o término do Concurso, a 21 
classificação final foi: em primeiro lugar, Magáli Beck Guimarães com nota final 7,81 (sete 22 
vírgula oitenta e um); em segundo lugar Marília Pivetta Rippe com nota final 7,08 (sete 23 
vírgula zero oito); e, em terceiro lugar, Marina Amaral com nota final 7,01 (sete vírgula zero 24 
um). Os Conselheiros, então, homologaram o resultado final do Concurso na área de Prótese 25 
Dental. A seguir, o próximo assunto foi o Processo nº. 23081.005837/2014-00, que 26 
encaminha o resultado final do Concurso Público para Professor Adjunto A na área de 27 
Dentística. Após o término do Concurso, a classificação final ficou assim definida: em 28 
primeiro lugar, Luana Severo Alves, com nota final 8,17 (oito vírgula dezessete); em 29 
segundo lugar, anelise Fernandes Montagner com nota final 7,40 (sete vírgula quarenta); e, 30 
em terceiro lugar, Jovito Adiel Skupien com nota final 7,10 (sete vírgula dez). Os 31 
Conselheiros, então, homologaram o resultado final do Concurso na área de Dentística. O 32 
próximo item da pauta tratou sobre o Processo 23081.014090/2014-72 que encaminha 33 
Termo de Adesão ao Programa Especial para participação em atividades de Ensino, Pesquisa 34 
e Extensão de Bolsista Recém-doutor para Daniele Rubert Nogueira. Após a leitura do 35 
parecer, foi aprovado o Termo de Adesão.  O próximo tópico da reunião foi a aprovação "ad 36 
referendum" do Processo nº 23081.014037/2014-71 que trata da contratação da FATEC para 37 
execução do Projeto "Curso de Reciclagem em Microbiologia". O professor José Edson, 38 
Presidente do Conselho, informou o motivo da aprovação "ad referendum", que foi dada 39 
devido à urgência do encaminhamento para a agilizar o início do Curso. Ato contínuo, os 40 
Conselheiros homologaram a aprovação. Em assuntos gerais, primeiramente foi tratado 41 
sobre as indicações do CCS para os cargos da Gerência de Ensino e Pesquisa (GEP) do 42 
Hospital Universitário de Santa Maria (HUSM). A professora Beatriz Porto, Gerente de 43 
Ensino e Pesquisa do Hospital, informou sobre os cargos e como será feita a seleção, e 44 
repassou os documentos que falam sobre os critérios de avaliação para os cargos e o 45 
organograma do GEP com funções que ainda não foram preenchidas. O Professor José 46 
Edson informou que esses documentos serão encaminhados aos Conselheiros por e-mail. A 47 
seguir, o Professor José Edson da Silva falou sobre questões relacionadas às monitorias - 48 
subsidiadas e não-subsidiadas -, apontando a necessidade de seguir as resoluções que tratam 49 
sobre o assunto. Além disso, falou que as vagas de monitoria subsidiadas ociosas serão 50 



repassadas aos departamentos que tiverem mais necessidade. A professor Márcia Keske-51 
soares sugeriu, então, estabelecer critérios para a distribuição das vagas de monitorias 52 
subsidiadas do Centro. A seguir, ainda em assuntos gerais, o Professor José Edson informou 53 
sobre os assuntos tratados na reunião do Diretores ocorridas pela parte da manhã do dia 24 54 
de setembro. Primeiramente, falou sobre questões ligadas à promoção à classe E de 55 
Professor Titular, informou que na UFRGS é lançado um edital para os candidatos, 56 
opininado que é uma boa estratégia. Depois, solicitou que as subunidades enviem os nomes 57 
dos professores que podem se candidatar à classe E para que a Direção possa organizar as 58 
bancas, de maneira a associar as áreas similares.  O próximo assunto tratado pelo Diretor foi 59 
relativo aos encargos didáticos, ele informou que na reunião dos Diretores foi apresentada 60 
uma grade que mostrou a necessidade de docentes para cada Centro, porém que a grade 61 
ainda precisa ser melhorada, pois apresenta incongruências. O Diretor do CCS informou que 62 
serão criadas regras para o lançamento de encargos didáticos no sistema, visando 63 
regulamentar e nivelar esse aspecto entre os Centros. O Professor informou, também, que o 64 
MEC liberará algumas vagas de docentes para a UFSM, e que a grade comparativa de 65 
encargos didáticos dos Centros será considerada para a distribuição das vagas. A seguir, o 66 
Professor José Edson falou o problema da evasão dentro da UFSM, que esse ano está mais 67 
alta que o normal, conforme foi comunicado na reunião dos diretores. O Professor falou, 68 
então, da necessidade dos professores se preocuparem com a qualidade das aulas e com o 69 
tratamento aos alunos. No próximo assunto, o professor José Edson Paz da Silva falou da 70 
necessidade de que a hora-aula de 60 minutos seja observada, pois o MEC está pressionando 71 
para que a carga horária letiva total seja cumprida, de modo que, se as aulas são de 50 72 
minutos, as semanas do calendário letivo deverão ser estendidas. A seguir, a professora 73 
Themis Kessler informou que no Fórum de Coordenadores da UFSM foi indicado um Grupo 74 
de Trabalho para trabalhar no Projeto Pedagógico Institucional da UFSM. Finalmente, a 75 
professora Beatriz Porto informou que um novo grupo de 150 contratados da EBSERH será 76 
recebido pelo HUSM na quarta-feira, dia 1º de outubro. Nada mais havendo a ser tratado, o 77 
Presidente do Conselho encerrou a sessão. Eu, Murilo da Silva Dornelles, Secretário 78 
Administrativo do Centro de Ciências da Saúde, lavrei a presente Ata, que segue 79 
devidamente assinada e acompanhada da lista de presença. 80 
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