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Aos vinte e cinco dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e quinze, às 14h, teve início a 7 
382a (tricentésima octagésima segunda) 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 381; Processo nº. 10 
23081.015451/2014-06 - Concurso Público para Professor Adjunto na área de 11 
Fonoaudiologia/ Linguagem com ênfase em Neurociências - homologação do resultado 12 
final; Processo nº. 23081.018696/2014-87. Requer revalidação do diploma do Curso de 13 
Fonoaudiologia, obtido junto à Universidade de Valência (Espanha) - Interessada: Aurora 14 
D'Apolito; Processo nº. 23081.001921/2015-27. Encaminha Acordo de Desenvolvimento de 15 
Pesquisa Clínica a ser firmado entre a Fundação Médica do Rio Grande do Sul e a FATEC, 16 
para a execução de projeto - aprovação "ad referendum"; Processo nº. 23081.000195/2015-17 
25. Encaminha Termo de Cooperação técnica a ser firmado entre a UFSM e o Estado do RS/ 18 
Secretaria de Saúde - aprovação "ad referendum"; Trotes e Formaturas; e Assuntos Gerais. 19 
Inicialmente, o professor José Edson da Silva, solicitou a inclusão na pauta a aprovação "ad 20 
referendum" do resultado final do Concurso Público para Professor Assistente A, na área de 21 
Ciências da Saúde/Medicina/ Clínica Médica (Processo 23081.011494/2014-12) e a 22 
alteração da ordem da pauta - iniciando-se com as apreciações "ad referendum" -  o que foi 23 
aceito pelos Conselheiros do CCS. O primeiro item da pauta a ser discutido foi a ata 381 da 24 
reunião do mês de novembro de 2014, que foi aprovada sem reparos. O próximo assunto 25 
discutido foi o Processo 23081.011494/2014-12 que trata sobre a aprovação "ad 26 
referendum" do resultado final do Concurso Público do Departamento de Clínica Médica na 27 
área de Ciências da Saúde/Medicina/Clínica Médica. O Concurso teve como resultado final 28 
a aprovação do candidato Diego Chemello, com nota final 8,85 (oito vírgula oitenta e cinco). 29 
A aprovação "ad referendum" do resultado final do Concurso foi, então, homologada pelos 30 
Conselheiros. A seguir, o próximo item da pauta tratou sobre a aprovação "ad referendum" 31 
do Processo nº. 23081.001921/2015-27 que encaminha Acordo de Desenvolvimento de 32 
Pesquisa Clínica a ser firmado entre a Fundação Médica do Rio Grande do Sul e a FATEC, 33 
para a execução de projeto. A professora Marli de Campos, do Programa de Pós-graduação 34 
em Ciências Farmacêuticas solicitou mais informações sobre o projeto, e após breve 35 
explicação do Diretor do CCS, os Conselheiros homologaram a aprovação "ad referendum".   36 
Em seguida, tratou-se da aprovação "ad referendum" do Processo 23081. 000195/2015-25 37 
que encaminha Termo de Cooperação técnica a ser firmado entre a UFSM e o Estado do RS/ 38 
Secretaria de Saúde, que foi homologada pelo Conselho. O próximo item da pauta tratou 39 
sobre o Processo 23081.015451/2014-06, relativo ao Concurso Público para Professor 40 
Adjunto na área de Fonoaudiologia/Linguagem com ênfase em Neurociências. Após a 41 
realização das provas, como resultado final, a candidata Karina Carlesso Pagliarin foi 42 
aprovada com nota final 9,3 (nove vírgula três) e a candidata Bárbara Costa Beber foi 43 
reprovada com nota final 6,98 (seis vírgula noventa e oito). Ato contínuo os Conselheiros 44 
homologaram o resultado final do Concurso.  No próximo item da pauta, o Conselho tratou 45 
sobre o Processo nº. 23081.018696/2014-87, que trata da revalidação do diploma do Curso 46 
de Fonoaudiologia, obtido junto à Universidade de Valência (Espanha) de Aurora D'Apolito. 47 
A Professora Themis Kessler, Coordenadora do Curso de Fonoaudiologia, explicou que após 48 
análise de documentos, o parecer da Comissão de Revalidação do Curso foi de que a 49 
requerente realize estudos complementares na UFSM, ou outra Instituição, para obter a 50 



revalidação do seu diploma. A seguir, então, o Conselho aprovou o parecer da Comissão de 51 
Revalidação do Curso de Fono no processo 23081.018696/2014-87. Em seguida, o próximo 52 
tópico tratou sobre os trotes e formaturas. O Professor José Edson alertou os Conselheiros 53 
que as Resoluções da UFSM que proíbem o trote devem ser seguidas. Além disso, informou 54 
que há a previsão de conclusão das obras do Centro de Eventos da UFSM para o fim do ano 55 
e que no futuro as formaturas dos Cursos serão realizadas no local.Tendo isso em vista, 56 
solicitou aos Coordenadores informar os graduandos quanto à essa questão. Em assuntos 57 
gerais, primeiramente tratou-se sobre as indicações para os Conselhos Superiores da UFSM 58 
nas vagas que não estão preenchidas. Após a discussão do tema, foram indicados o professor 59 
Walter Blaya Perez para o Conselho Universitário, e a professora Marli Matiko Anraku de 60 
Campos para o CEPE.  A seguir, o professor José Edson da Silva informou que há a 61 
previsão de corte de 30% do orçamento, portanto salientou a necessidade do uso racional 62 
dos recursos, principalmente no que tange as despesas com diárias e passagens. Também 63 
reforçou que despesas com viagens ao exterior só serão aprovadas se antes houver a 64 
solicitação de auxílio aos órgãos de fomento ao ensino e à pesquisa (CAPES, FAPERGS, 65 
CNPQ). Em seguida, o Professor José Edson da Silva informou a data da recepção dos 66 
calouros do CCS, que será no dia 04 de março pela manhã. Em seguida, o Professor Walter 67 
Blaya, do Departamento de Estomatologia, informou que existem problemas com o setor de 68 
radiologia da Odontologia. A seguir, a professora Marisa Bastos Pereira, Coordenadora do 69 
Curso de Fisioterapia, questionou sobre a aquisição de equipamentos para o Curso que 70 
haviam sido prometidos pela direção da EBSERH e não foram comprados até o momento. O 71 
professor José Edson, então falou que irá reunir-se com a direção do HUSM para tratar 72 
sobre o assunto. No momento seguinte, o professor Walter Blaya falou sobre a dificuldade 73 
que o Curso de Odontologia vem encontrando para contar com anestesistas do HUSM para a 74 
realização de atividades dos seus alunos na área. O Professor José Edson da Silva explicou 75 
que a escassez de anestesistas se dá em razão da dificuldade de preenchimento das vagas nos 76 
concursos abertos pela EBSERH. A seguir, o professor Walter Blaya questionou como deve 77 
ser feita a fiscalização do horário dos docentes para evitar possíveis problemas legais. O 78 
professor José Edson então explicou que os docentes devem cumprir sua carga horária frente 79 
aos alunos, e no restante do tempo possuir produção (artigos, orientações de graduação e 80 
pós-graduação, participação em comissões, etc) para justificar as horas restantes. Por último, 81 
a professora Themis Kessler solicitou auxílio da Direção do CCS para conseguir, junto ao 82 
CCSH, a cedência de salas de aula no prédio de apoio localizado no Centro da cidade, pois 83 
futuramente o Curso de Psicologia deixará o local. O Professor José Edson, então, falou que 84 
irá tratar sobre o assunto com o Diretor do CCSH. Nada mais a ser tratado, o Presidente do 85 
Conselho encerrou a reunião. Eu, Murilo da Silva Dornelles, Secretário Administrativo do 86 
Centro de Ciências da Saúde, lavrei a presente ata, que segue devidamente assinada e 87 
acompanhada da lista de presença. 88 
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