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Ao primeiro dia do mês de abril do ano de dois mil e quinze, às 14h, teve início a 383
a
 7 

(tricentésima octogésima terceira) 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 382; Capacitação de discentes para atividades no HUSM 10 

com apresentação do tema pela professora Tânia Magnago; Apresentação da planilha de 11 

defesa de Tese Acadêmica e Memorial Descritivo para promoção à classe E de professor 12 

titular; Processo 23081.005179/2015-29 que trata da proposta de criação do Curso de 13 

Nutrição; Indicação de representante do CCS nos Conselhos Superiores; Processo 14 

23081.001704/2015-37 que trata de Convênio entre a UFSM e Associação Hospital de 15 

Agudo; Assuntos Gerais. Primeiramente, o Presidente do Conselho do CCS, Professor José 16 

Edson Paz da Silva, solicitou a inclusão na pauta da reunião das Reapresentação dos 17 

processos de revalidação de diploma na área de Odontologia em virtude da falta de quórum 18 

na reunião anterior. Os números dos processos são os seguintes: Processo 19 

23081.008406/2014-97 de Simone da Gama Banderó, Processo 23081.0008740/2014-41 de 20 

Nagila Fernandes Pontes, Processo 23081.015855/2014-91 de Eriston Sousa Lima, Processo 21 

23081.006311/2014-39 de Cesar Rincon Cancino que foram aprovados por unanimidade 22 

pelos conselheiros; O próximo processo a ser incluído nº. 23081. 009220/2012-93 trata da 23 

Revalidação de Diploma do Curso de Fisioterapia de Rivaldo Ferreira de Assunção; A 24 

seguir discutiu-se a inclusão dos Processos de Revalidação do Diploma do Curso de 25 

Enfermagem. Após a inclusão dos assuntos, o conselho aprovou a ata 382 de vinte e cinco 26 

de fevereiro. O primeiro assunto tratou da capacitação dos discentes para realização de 27 

atividades no HUSM. A professora Tânia Magnago fez explicações sobre a capacitação, 28 

mencionou que serão quatro encontros de duas horas anuais e de caráter obrigatório após o 29 

primeiro semestre do ano de 2015, tal normatização visa capacitar os discentes antes da 30 

entrada no hospital. O próximo assunto discutiu a planilha para professor titular e algumas 31 

sugestões foram indicadas pelos conselheiros, porém após algumas considerações, os  32 

conselheiros acharam desnecessário a existência de uma planilha, pois a banca tem 33 

autonomia para aprovar ou não o candidato sem o uso da mesma. Na sequência, foi 34 

discutido o processo de criação do Curso de Nutrição, explicou-se que o curso deveria 35 

pertencer ao CCS e portanto vinculado inicialmente a um departamento já existente no CCS. 36 

Foi proposto ficar inicialmente vinculado ao Departamento de Saúde da Comunidade. O 37 

programa do curso está pronto e solicitaram vagas de docentes além de vagas para os TAES. 38 

A professora Andréa, Coordenadora do Curso de Terapia Ocupacional, mostrou-se contrária 39 

à criação já que faltam 8 (oito) professores no curso de TO, e segundo sua opinião, não 40 

deveria ser criado um novo curso com essa deficiência de docentes em vários âmbitos do 41 

CCS. Alguns conselheiros compartilharam essa preocupação. Colocada em votação, 42 

aprovou-se a criação do Curso de Nutrição com a ressalva de que todas as necessidades 43 

propostas no PPC fossem contempladas antes do referido Curso entrar em funcionamento. 44 

Mesmo com as ressalvas, cinco votos foram contrários à criação e ainda houve duas 45 

abstenções. No próximo item da pauta, houve a indicação do docente Antonio Marcos 46 

Vargas da Silva como membro suplente da professora Marli Matiko Anraku de Campos no 47 

CEPE em virtude da saída do professor Luiz Felipe Soares. Indicou-se o professor Antonio 48 

Marcos da Silva como titular no CEPE do CEPE. O próximo item tratou do processo de 49 

revalidação de diploma do curso de Fisioterapia- Processo nº. 23081. 009220/2012-93 de 50 



Rivaldo Ferreira de Assunção que foi aprovado por unanimidade pelos conselheiros. Após 51 

houve a aprovação por unanimidade de todos os processos de revalidação de diploma do 52 

Curso de Enfermagem- Processo 23081.012097/2014-50 de Marcos da Penha Castro que foi 53 

aprovado com nota 7,0 (sete vírgula zero); Processo 23081.007035/2014-26 de Sandra 54 

Rejane Paiva Ribeiro que realizou estudos complementares;  Processo 23081.006038/2014-55 

42 de Geferson Silveira Cunha que realizou estudos complementares; Processo 56 

23081.012284/2014-33 de Waline do Val Baroni Gomes que realizou estudos 57 

complementares; Processo 23081.012286/2014-22 de Cristiane Rodrigues de Mello que 58 

realizou estudos complementares; Processo 23081. 007013/2013-65 de Alceo Renato de 59 

Vargas Duarte que foi aprovado com nota final 8,4 (oito vírgula quatro); Processo 23081. 60 

012096/2014-13 de Vania Carolina de Souza que foi aprovada com nota final 7,7 (sete 61 

vírgula sete). Em seguida, houve a aprovação por unanimidade do processo 23081. 62 

001704/2015-37 que trata do convênio do Curso de Residência Médica com o município de 63 

Agudo. Os processos de revalidação de diploma do Curso de Odontologia foram aprovados 64 

por unanimidade pelos conselheiros. Em assuntos gerais, após a explanação das dificuldades 65 

vivenciadas pelo Curso de Terapia Ocupacional, a Coordenadora solicitou que os 66 

conselheiros aprovassem um projeto, em comum acordo com a Direção do Centro, em que 67 

durante cinco anos, até que venham os oito docentes efetivos para contemplar os vinte 68 

docentes previstos no PPC do Curso, haja a redução do número de vagas do Curso, para o 69 

próximo ingresso de 2016, de 70 para 30 alunos e que a modalidade passe para anual. Essa 70 

solicitação se dá em virtude da atual sobrecarga dos docentes, dada a falta de Terapeutas 71 

Ocupacionais na prefeitura e na cidade que pudessem ser cadastrados como supervisores de 72 

estágio e o alto número de aulas, conforme consta no documento impresso entregue ao 73 

Diretor do Centro. Em assuntos gerais, após a explanação das dificuldades vivenciadas pelo 74 

Curso de Terapia Ocupacional, a Coordenadora solicitou que os conselheiros aprovassem 75 

um projeto, em comum acordo com a Direção do Centro, em que durante cinco anos, até que 76 

venham os oito docentes efetivos para contemplar os vinte docentes previstos no PPC do 77 

Curso, haja a redução do número de vagas do Curso, para o próximo ingresso de 2016, de 70 78 

para 30 alunos e que a modalidade passe para anual. Essa solicitação se dá em virtude da 79 

atual sobrecarga dos docentes, dada a falta de Terapeutas Ocupacionais na prefeitura e na 80 

cidade que pudessem ser cadastrados como supervisores de estágio e o alto número de aulas, 81 

conforme consta no documento impresso entregue ao Diretor do Centro. O conselho, então, 82 

aprovou a entrada anual de 30 alunos, em vez das duas entradas de 35 alunos. O próximo 83 

assunto discutiu a questão de realocação dos servidores em decorrência da falta de 84 

servidores que evadem de um setor deixando-o sem funcionário e outros que possuem mais 85 

de um servidor. O Prof. José Edson relatou que na recente reunião de Diretores de Unidades 86 

da UFSM com a Adm. Neiva Cantareli, Pró-Reitora  da PROGEP, ficou a recomendação, 87 

que cada secretaria de Curso ou de Departamento deverá ter um servidor Técnico-88 

Administrativo, provocando um rearranjo na distribuição de servidores nas Unidades de 89 

Ensino, para que nenhuma sub-unidade fique sem servidor nas secretarias. A seguir, 90 

solicitou-se a indicação de um membro para o COMEN, foi cogitada a participação da 91 

professora Liliane Bauermannn, porém é necessário consultá-la previamente. 92 

Posteriormente, o presidente do Conselho informou sobre o parecer da PROJUR no que se 93 

refere à elaboração do café pelos servidores dos departamentos e cursos colocando que é 94 

uma atividade colaborativa e não obrigatória da função dos TAES. Na sequência, alguns 95 

docentes solicitaram que o teto de passagens e diárias fosse distribuído pelas subunidades 96 

para que o acesso seja mais amplo. Nada mais a ser tratado, o Presidente do Conselho 97 

encerrou a reunião. Eu, Rochele Santos Silva, Secretária Administrativa do Centro de 98 

Ciências da Saúde em exercício, lavrei a presente ata, que segue devidamente assinada e 99 

acompanhada da lista de presença. 100 


