
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 1 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA 2 
CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE (CCS) 3 
ATA DA 379a REUNIÃO DO CONSELHO 4 
Data: 15.10.14 5 
Local: Sala de Reuniões do CCS 6 
Aos quinze dias do mês de outubro do ano de dois mil e catorze, às 14h, teve início a 379a 7 
(tricentésima septuagésima nona) reunião extraordinária 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: Hospital Regional; e Hora-aula. O Presidente do Conselho do CCS, Professor José 10 
Edson Paz da Silva, solicitou as seguintes inclusões na pauta: Processo 23081.016615/2014-11 
12 - Encaminha para análise o novo Regulamento Interno do Programa de Pós-Graduação 12 
em Ciências Odontológicas - Mestrado e Doutorado; Processo 23081.016570/2014-78 - 13 
Encaminha Reformulação do Regulamento do Programa de Pós-Graduação em Enfermagem 14 
- Mestrado/Doutorado; Processo 23081.015881/2014-10 - Contratação da FATEC para 15 
Execução do Projeto "Projeto para o desenvolvimento e consolidação da Revista de 16 
Enfermagem da UFSM - REUFSM" - aprovação "ad referendum"; Processo 17 
23081.015875/2014-62 - Contratação da FATEC para a execução do Projeto "Atenção à 18 
Saúde Oral de Crianças e Adultos direcionando o desenvolvimento da dentição visando à 19 
melhoria da qualidade de vida do indivíduo"  - aprovação "ad referendum". As inclusões 20 
tiveram, então, anuência dos conselheiros. Primeiramente, o professor José Edson da Silva 21 
informou que chegaram e chegarão propostas de reformulação dos Regulamento dos 22 
Programas de Pós-graduação, tendo em vista a alteração da Resolução da UFSM que trata 23 
do assunto. O professor José Edson, então, colocou para apreciação do Conselho do CCS o 24 
Processo 23081.016615/2014-12 que trata sobre a reformulação do Regulamento Interno do 25 
Programa de Pós-graduação em Ciências Odontológicas, que foi aprovado pelo Conselho. A 26 
seguir, foi posto em apreciação o Processo 23081.016570-78 que trata sobre a reformulação 27 
do Regulamento do  Programa de Pós-graduação em Enfermagem, que foi aceito pelos 28 
membros do Conselho. A seguir, foram abordados os processos aprovados "ad referendum" 29 
de contratação da FATEC. O professor relatou o motivo da aprovação "ad referendum" , e 30 
colocou em apreciação o Processo 23081.015881/2014-10 que trata da Contratação da 31 
FATEC para a execução do "Projeto para o desenvolvimento e consolidação da Revista da 32 
Enfermagem da UFSM - REUFSM", encaminhado pelo Departamento de Enfermagem, e o 33 
Processo 23081.015875/2014-62 que trata da Contratação da FATEC para a execução do 34 
projeto "Atenção a Saúde Oral de Crianças e Adultos direcionando o desenvolvimento da 35 
dentição visando a melhoria da qualidade de vida do indivíduo", encaminhado pelo 36 
Departamento de Estomatologia, sendo que, então, os Conselheiros homologaram as 37 
aprovações "ad referendum". A seguir, o próximo item da pauta tratou sobre o Hospital 38 
Regional de Santa Maria. O Presidente do Conselho explicou que a realização da reunião 39 
extraordinária na data de 15 de outubro se deu em virtude da solicitação de Reitoria do 40 
posicionamento do Centro de Ciências da Saúde quanto à inserção dos seus Cursos para a 41 
atuação no Hospital Regional. A professora Beatriz Porto, representante do HUSM, explicou 42 
que a EBSERH só pode aderir ao Hospital Regional se este tiver caráter de Ensino. Além 43 
disso, a professora Beatriz informou que o Hospital Regional seria uma outra unidade do 44 
HUSM, ou seja, não será uma entidade separada e com Direção própria. A professora 45 
Silviamar Camponogara, do Departamento de Enfermagem, reiterou a intenção do 46 
Departamento de Enfermagem de fazer a parceria, mas manifestou preocupação de como se 47 
dará a sua condução. O professor Jefferson Potiguara de Moraes, do departamento de 48 
Fisioterapia, também externou a preocupação do Curso de Fisioterapia, ressaltando a 49 
necessidade de pessoal suficiente para atender os setores ligados a Fisioterapia do Hospital 50 



Regional. A professora Tânia Resener, Coordenadora do Programa de Residência Médica, 51 
mencionou a falta de espaços dentro da estrutura atual do HUSM, e por isso a necessidade 52 
de ampliação dos campos de atuação que uma nova estrutura pode proporcionar. O professor 53 
José Edson da Silva, Presidente do Conselho, falou que o Hospital Regional será entregue 54 
com a estrutura pronta para receber os alunos e os docentes, com funcionamento 55 
independente de sua atuação e, portanto, será uma boa oportunidade para ampliar os campos 56 
de estágio. Em seguida, a professora Beatriz Porto ressaltou que no Hospital Regional 57 
haverão novas áreas de atuação profissional, que observarão as carências regionais. A 58 
professora Beatriz mencionou também que o projeto da implantação do Hospital Regional 59 
está à disposição, e citou que o Hospital será de ensino, mas atenderá à demanda 60 
assistencial, e que terá uma infraestrutura disponível para que os cursos se insiram na 61 
medidade de disponibilidade e necessidade. A professora Sheila Kocourek, Coordenadora 62 
do Programa de Residência Multiprofissional, apontou que a oportunidade é interessante, 63 
mas afirmou que, no momento, a Residência não poderia se inserir na estrutura do Hospital 64 
Regional, pois a legislação exige professores no acompanhamento dos residentes do 65 
programa. A seguir, a professora Marinel Mor Dall'agnol ressaltou a importância do 66 
Hospital Regional ser 100% SUS, que sejam identificados os insumos e mobiliários e quais 67 
os recursos para sua aquisição e que essa oportunidade pode favorecer o crescimento no 68 
número de docentes. A professora Beatriz, então, esclareceu que a gestão será realizada 69 
totalmente pela EBSERH em caso de adesão, e os equipamentos e mobiliários serão 70 
adquiridos pelo Estado, ficando a EBSERH responsável também pela manutenção. A seguir, 71 
o acadêmico Cid Gonzaga Gomes, representante dos estudantes de Fisioterapia, parabenizou 72 
os professores pelo seu dia, solicitou a análise de viabilidade de alterar o horário da reunião, 73 
pois no horário das 14h geralmente os alunos não podem participar por causa das aulas, e 74 
também citou a falta de informações para a deliberação dos assuntos. O professor José 75 
Edson citou a importância da participação dos alunos e forneceu mais informações sobre o 76 
assunto em tela. O próximo item da pauta tratou sobre o assunto hora-aula, pois alguns 77 
cursos noturnos cumprem hora-aula de 50 minutos. Assim deverá haver uma compensação 78 
para que a carga horária do PPC seja cumprida. O mesmo ocorre com cursos diurnos que 79 
mantém um intervalo de 10 minutos entre as aulas. O professor José Edson Paz da Silva 80 
falou que as avaliações do INEP têm observado se os Cursos cumprem a carga horária 81 
exigida. O Presidente falou também que a Reitoria pediu uma posição do Centro sobre o 82 
assunto, e sugeria manter os PPCs atuais dos cursos com hora-aula de 60 minutos sem 83 
aumento de semanas letivas. Ato contínuo, foram postos em votação as duas pautas, sobre o 84 
Hospital Regional e sobre a hora-aula.  Assim, por unanimidade os conselheiros votaram 85 
pela anexação do  futuro Hospital Regional como uma unidade do Hospital Universitário, 86 
gerido pela EBESERH, ressaltando que o referido hospital deva oferecer toda a 87 
infraestrutura, como mobiliário, equipamentos e servidores em número suficiente.  Enfim, 88 
todas as condições compatíveis com um local de referência de qualidade na reabilitação. A 89 
seguir, então o Conselho aprovou por unanimidade que os PPCs dos cursos do Centro sejam 90 
mantidos, com a hora-aula de 60 minutos e sem acréscimo de semanas no calendário. A 91 
profª. Silviamar, reiterou a necessidade de ampliar o número de docentes e servidores em 92 
alguns cursos do CCS, pois as atribuições e o aumento do número de alunos de graduação e 93 
de pós-graduação tem sobrecarregado todos os servidores, tanto docentes como Técnicos 94 
Administrativo em Educação, obtendo a manifestação favorável de vários conselheiros. 95 
Nada mais a ser tratado, o Presidente do Conselho encerrou a reunião. Eu, Murilo da Silva 96 
Dornelles, Secretário Administrativo do Centro de Ciências da Saúde, lavrei a presente ata, 97 
que segue devidamente assinada e acompanhada da lista de presença. 98 
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