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Aos catorze dias do mês de janeiro do ano de dois mil e quinze, às 08h30, teve início a 381
a
 7 

(tricentésima octagésima primeira) reunião ordinária do Conselho do Centro de Ciências da 8 

Saúde. Presidida pelo Professor José Edson Paz da Silva, com a seguinte proposta inicial de 9 

pauta: Apreciação da ata da sessão 380; Processo nº. 23081.008740/2014-41. Requer 10 

revalidação do diploma do Curso de Odontologia, obtido junto à Universidade Alfonso X El 11 

Sabio (Espanha) - Interessado Nagila Fernandes Pontes; Processo nº. 23081.009899/2014-12 

82. Requer revalidação do diploma do Curso de Odontologia, obtido junto à Universidad 13 

Mayor, Real a Pontifícia de San Francisco Xavier de Chuquisaca (Bolívia) - Interessado: 14 

Kátnei de Vasconcelos; Processo nº. 23081.005315/2014-08. Requer revalidação do diploma 15 

do Curso de Odontologia, obtido junto à Universidad Nacional de La Plata (Argentina) - 16 

Interessado: Renato Arrienti; Processo nº. 23081.015855/2014-91. Requer revalidação do 17 

diploma do Curso de Odontologia, obtido junto à Universidad Mayor, Real a Pontifícia de 18 

San Francisco Xavier de Chuquisaca (Bolívia) - Interessado: Eriston Sousa Lima; Processo 19 

nº.  23081.008406/2014-97. Requer revalidação do diploma do Curso de Odontologia, 20 

obtido junto à Universidad Nacional del Nordeste (Argentina) - Interessado: Simone da 21 

Gama Banderó; Processo nº.  23081.006311/2014-39. Requer revalidação do diploma do 22 

Curso de Odontologia, obtido junto à Universidad El Bosque (Colômbia) - Interessado: 23 

Cesar Rincon Cancino; Processo nº 23081.018746/2014-26. Solicita abertura de Concurso 24 

Público para Professor Assistente na área de Ciências da Saúde, subárea 25 

Medicina/Psiquiatria. Memorando nº 58/2014 - Departamento de Ginecologia e Obstetrícia. 26 

Solicita abertura de Concurso Público para Professor Assistente na área de Ciências da 27 

Saúde, subárea Medicina/Ginecologia e Obstetrícia. Processo 23081.019098/2014-25. 28 

Encaminha Ajuste a ser firmado entre a UFSM e a Embrapa Pantanal - aprovação "ad 29 

referendum". Processo 23081.018794/2014-14. Encaminha Convênio a ser firmado entre a 30 

UFSM e a FATEC para a execução do Projeto "Centro Regional de Referência de 31 

Enfrentamento ao Crack e outra Drogas - aprovação "ad referendum". Memorando nº 32 

80/2014 - Curso de Especialização em Reabilitação Físico-motora. Encaminha novo 33 

Regulamento Interno do Curso; e assuntos gerais. Primeiramente, o Presidente do Conselho 34 

solicitou a inclusão na pauta o Processo 23081.000049/2015-08 que requer a promoção à 35 

classe E de Titular para o professor Carlos Alberto Bazaglia Escobar e, além disso, sugeriu a 36 

alteração da sequência da pauta inicial, adiantando os itens que tratam sobre a abertura de 37 

concurso público na área de Medicina. As alterações foram, então, aceitas pelo Conselho. O 38 

primeiro item da pauta a ser discutido foi a ata 380 da reunião do mês de novembro de 2014, 39 

que foi aprovada sem reparos. O próximo assunto discutido foi o processo 40 

23081.000049/2015-08 que trata da requisição de promoção à classe E do professor Carlos 41 

Escobar. O Professor José Edson deu informações sobre as formas de como a promoção 42 

pode ocorrer e esclareceu questões ligadas ao assunto. A seguir, citou os nomes dos 43 

membros da banca que avaliarão a promoção do professor Carlos Escobar. Os Conselheiros, 44 

então, aprovaram os membros indicados pelo Diretor.  Em seguida, tratou-se sobre duas 45 

aprovações "ad referendum" feitas pelo Diretor em processos que tratavam sobre projetos do 46 

CCS. Em ambos os casos, as aprovações aconteceram dessa forma devido a urgência de dar 47 

continuidade aos trâmites legais dos projetos. A primeira aprovação "ad referendum" 48 

ocorreu no processo 23081.019098/2014-25 que trata sobre o ajuste a ser firmado entre a 49 

UFSM e a Embrapa Pantanal. Já a segunda aprovação aconteceu no processo 50 



23081.018794/2014-14, que encaminha Convênio a ser firmado entre a UFSM e a FATEC 51 

para a execução do projeto "Centro Regional de Referência e outras Drogas". Ato contínuo, 52 

os conselheiros homologaram ambas as aprovações "ad referendum". O próximo item da 53 

pauta tratou sobre o Processo 23081.018746/2014-26 que solicita abertura de Concurso 54 

Público para Professor Assistente na área de Ciências da Saúde/Medicina/Psiquiatria. O 55 

Diretor explicou os motivos da solicitação de concurso ser para  56 

Professor Assistente, justificando que outros concursos na mesma área não obtiveram 57 

candidatos dispostos a realizar o concurso e assumir a vaga e que, historicamente, o Curso 58 

de Medicina tem dificuldades de preencher as vagas para Professor Adjunto. Após discussão 59 

sobre o assunto, os Conselheiros aprovaram unanimemente a solicitação. O próximo item 60 

apreciado pelo Conselho tratou sobre a abertura de Concurso Público para Professor 61 

Assistente na área de Ciências da Saúde/Medicina/Ginecologia e Obstetrícia, conforme 62 

Memorando nº 58/2014. O Presidente do Conselho, Professor José Edson da Silva explicou 63 

que essa solicitação possui a mesm situação do concurso para a área de Psiquiatria: a vaga 64 

para Professor Adjunto não foi preenchida previamente, por isso a solicitação de abertura 65 

para Professor Assistente. Em seguida, o Conselho aprovou a abertura do Concurso. Na 66 

sequencia, a próxima pauta tratou sobre os seis processos de revalidação de diploma do 67 

Curso de Odontologia que foram encaminhados. O Presidente propôs a discussão e votação 68 

em bloco dos processos. O professor Renésio Grehs, Coordenador do Curso de Odontologia, 69 

explicou que foi a primeira vez que o Curso realizou o processo de revalidação de diplomas 70 

e que os candidatos foram aprovados nas provas teóricas e práticas. Os Conselheiros do 71 

Centro homologaram então os sete processos de revalidação. Foram aprovados: Nagila 72 

Fernandes Pontes (nota final 7,2), Kátnei de Vasconcelos (nota 7,1), Renato Arrienti (nota 73 

7,3), Eriston Sousa Lima (nota 7,1), Simone da Gama Banderó (nota 7,0) e Cesar Rincon 74 

Cancino (nota 7,1). O próximo item da pauta tratou sobre o memorando nº. 80 do Curso de 75 

Especialização em Reabiliação Físico-motora, que encaminha o novo Regimento Interno do 76 

Programa, que foi aprovado pelos Conselheiros. Em assuntos gerais, primeiramente o 77 

Professor José Edson solicitou às subunidades que encaminhem um Plano de Metas para o 78 

ano de 2015, para programar as necessidades durante o exercício vigente. O professor José 79 

Edson da Silva também salientou a necessidade de planejamento e uso responsável dos 80 

recursos de diárias e passagens, e informou que durante o ano de 2015 as solicitações de 81 

diárias e passagens no exterior só serão aceitas pela Direção se os requerentes tiverem, 82 

anteriormente, solicitado auxílio para os órgãos de fomento à pesquisa (CAPES, FAPERGS, 83 

CNPQ) e estas entidades tiverem julgado o mérito da realização da viagem. A seguir, a 84 

professora Maria Denise Schmitt, Coordenadora da Enfermagem, informou que, conforme 85 

notícia da Comissão Arco-sul, o Curso foi aprovado no processo de acreditação. Em 86 

seguida, o Professor Renésio Grehs, representante do CCS no CEPE, solicitou que os 87 

membros tenham mais embasamento para fazerem as decisões no Conselhos Superiores, 88 

pois às vezes as informações não são suficientes. Por fim, a professora Beatriz Porto, 89 

represetante do HUSM, informou que o contrato do Hospital Regional com a EBSERH foi 90 

assinado em dezembro, e que encaminhará o termo de convênio para os membros do 91 

Conselho.  Nada mais a ser tratado, o Presidente do Conselho encerrou a reunião. Eu, Murilo 92 

da Silva Dornelles, Secretário Administrativo do Centro de Ciências da Saúde, lavrei a 93 

presente ata, que segue devidamente assinada e acompanhada da lista de presença. 94 


