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Aos vinte e seis dias do mês de novembro do ano de dois mil e catorze, às 14h, teve início a 7 
380a (tricentésima oitava) reunião ordinária do Conselho do Centro de Ciências da Saúde. 8 
Presidida pelo Professor José Edson Paz da Silva, com a seguinte proposta inicial de pauta: 9 
Apreciação das atas das sessões 378 e 379; Processo 23081.016825/2014-01 - solicita 10 
abertura de Concurso Público para Professor Adjunto na área de Ciências da 11 
Saúde/Medicina/Pediatria; Processo 23081.016879/2014-68 - Encaminha Termo de Adesão 12 
ao Programa Especial para participação em atividades de Ensino, Pesquisa e Extensão - 13 
Bolsista Recém-Doutor. Interessado: Taís Cristina Unfer - Departamento de Morfologia; 14 
Processo nº. 23081.018554/2014-10. Encaminha para apreciação o novo Regulamento do 15 
Programa de Pós-Graduação em Farmacologia; Assuntos Gerais. Primeiramente,  Presidente 16 
do Conselho do CCS, Professor José Edson Paz da Silva, solicitou a inclusão na pauta da 17 
reunião a fala da Diretora da Biblioteca da UFSM, Lizandra Veleda Arabidian, o que foi 18 
aceito pelos conselheiros. A Diretora da Biblioteca ressaltou as ações desenvolvidas pela 19 
biblioteca para prestar um melhor serviço à Universidade, bem como questões relacionadas 20 
à estrutura, aos recursos humanos e à página da biblioteca. A Diretora, Lizandra Arabidian, 21 
falou que torna-se inviável a criação de uma biblioteca setorial dentro da estrutura do CCS, 22 
mas que é importante que haja um servidor na biblioteca central que seja diretamente 23 
responsável pela área da saúde, e pediu o apoio do centro no sentido de viabilizar a 24 
contratação de um profissional ligado à área, devido à falta de um profissional capacitado 25 
para tanto. O Conselho acatou a solicitação, e reconheceu a necessidade de um profissional 26 
específico para a área da saúde, e o importante trabalho que a biblioteca vem desenvolvendo. 27 
A seguir, o Presidente do Conselho, Prof. José Edson falou sobre os processos abertos para a 28 
candidatura à promoção ao cargo de Professor Titular, nível E e solicitou sua inclusão na 29 
pauta, o que foi aceito pelo Conselho. O Professor José Edson solicitou, então a leitura dos 30 
processos e respectivas bancas de avaliação. Os Processos citados foram os seguintes: 31 
Processo 23081.015680/2014-12 de Bernardo Baldisserotto; Processo 23081.017116/2014-32 
34 de Carlos Fernando de Mello; Processo 23081.017969/2014-76 de Carlos Sabú Rivas de 33 
Alvez; Processo 23081.017380/2014-78 de Jânio Morais Santúrio; Processo 34 
23081.016818/2014-09 de Sydney Hartz Alves. As bancas serão formadas pelos Professores 35 
Ana Maria Chagas (UNIFRA), Francisco de Assis Leone (FFCLRP/USP), Emanuel 36 
Maltempi de Souza (UFPR), Sérgio Luiz Dalmora (UFSM), Ângelo Pegoraro Manfio 37 
(UNIFRA), Aron Ferreira da Silveira (UFSM), José Edson Paz da Silva (UFSM) e Mario 38 
Luiz de La Rue (UFSM). As bancas e processos para Professor Titular, nível E, foram, 39 
então, aprovados pelos Conselheiros. A seguir, foram colocadas em apreciação pelo 40 
Conselho do CCS as atas 378 e 379, de setembro e outubro respectivamente, que foram 41 
aprovadas sem reparos. O próximo item tratou sobre o Processo 23081.016825/2014-01 - 42 
solicita abertura de Concurso Público para Professor Adjunto na área de Ciências da 43 
Saúde/Medicina/Pediatria, com carga horária de 40 horas semanais. A Professora  Ângela 44 
Weinmann justificou a abertura para 40 horas pela dificuldade de conseguir candidatos 45 
interessados em atuar na área com Dedicação Exclusiva, e porque anteriormente o concurso 46 
não teve candidatos aprovados dispostos a assumir o cargo. Ato contínuo, após discussão, o 47 
Conselho deliberou pela mudança  da abertura de Concurso de Professor Adjunto para 48 
Professor Assistente com 40 horas, devido a dificuldade de conseguir candidatos, e devido a 49 
urgência de ter um docente atuando nas disciplinas da área, sob risco dos alunos do Curso de 50 



Medicina ficarem prejudicados pela ausência de professores. No próximo item, foi tratado 51 
sobre o Processo 23081.016879/2014-68, que encaminha Termo de Adesão ao Programa 52 
Especial para participação em atividades de Ensino, Pesquisa e Extensão - Bolsista Recém-53 
Doutor, proveniente do Departamento de Morfologia, que tem como interessado Taís 54 
Cristina Unfer, o qual foi aprovado pelos Conselheiros do CCS. A seguir, foi posto em 55 
discussão o Processo nº. 23081.018554/2014-10, que encaminha para apreciação o novo 56 
Regulamento do Programa de Pós-Graduação em Farmacologia, que foi aprovado pelo 57 
Conselho. Em assuntos gerais, primeiramente o Professor José Edson falou que serão 58 
encaminhadas pelo MEC algumas vagas para Professor Titular Livre para a UFSM, sendo 59 
que inicialmente serão encaminhadas três vagas para os cada um dos campi do CESNORS, e 60 
que posteriomente há a promessa de encaminhamento de mais vagas, que serão distribuídas 61 
entre os Centro de Ensino conforme discussão a ser realizada futuramente. Após as vagas 62 
serem encaminhadas, cada Centro decidirá a política de distribuição interna de vagas. A 63 
seguir, os Conselheiros discutiram sobre as cargas horárias dos professores do Centro, que 64 
muitas vezes não correspondem ao montante total de horas, devido às especificidades das 65 
disciplinas dos Cursos. Esse fato ocorre com o caso dos estágios supervisionados, que 66 
necessitam um docente atuando diretamente com os discentes, e portanto deveriam ser 67 
considerados na carga horária. Os conselheiros definiram que seja encaminhado um Ofício 68 
ao Gabinete do Reitor salientando as especificidades inerentes aos Cursos do Centro, 69 
informando que muitas atividades didáticas não estão sendo computadas devidamente no 70 
sistema. O Professor José Edson, então, solicitou aos Departamentos que enviem à Direção a 71 
necessidade de docentes, com as devidas justificativas, para futuramente tentar viabilizar 72 
junto à Reitoria novas vagas.  Nada mais a ser tratado, o Presidente do Conselho encerrou a 73 
reunião. Eu, Murilo da Silva Dornelles, Secretário Administrativo do Centro de Ciências da 74 
Saúde, lavrei a presente ata, que segue devidamente assinada e acompanhada da lista de 75 
presença. 76 
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