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Aos trinta dias do mês de abril do ano de dois mil e quinze, às 14h, teve início a 384
a
 7 

(tricentésima octogésima quarta) 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 383; Publicações da Editora UFSM, apresentação pelo  10 

Prof. Daniel Arruda Coronel (Diretor da Editora); Processo 23081.011852/2014-89. 11 

Concurso Público para Professor Adjunto na área de Farmácia, subárea de Análises 12 

Toxicológicas; Processo 23081.001574/2015-32. Convênio de Cooperação Técnico-13 

científica a ser firmado entre a UFSM e o Hospital Evangélico do Rio de Janeiro; Processo 14 

23081.005661/2015-69. Contratação da FATEC para a execução do projeto "Atendimento 15 

Odontológico de Pacientes de Santa Maria e Região do Centro do Rio Grande do Sul"; 16 

Processo 23081.005518/2015-77. Encaminha Projeto Político-Pedagógico do Curso de 17 

Enfermagem - aprovação "ad referendum"; Bancas para Professor Titular; Substituição da 18 

Prof.ª Themis Maria Kessler como representante suplente do CCS no Conselho 19 

Universitário; Assuntos Gerais. Primeiramente, o Presidente do Conselho do CCS, Professor 20 

José Edson Paz da Silva, solicitou a inclusão de dois itens na pauta da reunião: o 21 

Memorando 003/2015- MPCS que encaminha o novo regulamento do Programa de 22 

Mestrado Profissional em Ciências da Saúde, aprovação "ad referendum";  e a aprovação da 23 

planilha da prova prática para a abertura do Concurso Público do Departamento de 24 

Microbiologia e Parasitologia na área de Microbiologia, subárea de Biologia e Fisiologia da 25 

Microorganismos. As inclusões na pauta foram, então, aceitas pelos Conselheiros. 26 

Primeiramente, o Presidente do Conselho, Professor José Edson Paz da Silva, passou a 27 

palavra ao Professor Daniel Arruda Coronel, Diretor da Editora UFSM, que explicou como 28 

ocorrem os processos de publicação da Editora. A seguir, foi posta em votação a ata da 29 

reunião 383ª, que foi aprovada com as correções e inclusões propostas pela professora 30 

Andréa do Amparo Angeli, Coordenadora do Curso de Terapia Ocupacional e pela 31 

professora Marinel Dall'agnol, chefe do Departamento de Saúde da Comunidade. Em 32 

seguida, foi posto em discussão o Processo 23081.011852/2014-89, que trata sobre o 33 

Concurso Público para Professor Adjunto na área de Farmácia, subárea de Análises 34 

Toxicológicas. Ao final do Concurso, foi aprovado em primeiro lugar o candidato André 35 

Valle de Bairros, com nota final 8,13 (oito vírgula treze); em segundo lugar, foi aprovada a 36 

candidata Natália Brucker, com nota final 7,91 (sete vírgula noventa e um); e a candidata 37 

Juliana Valentini não foi aprovada, pois obteve como notal final 6,36 (seis vírgula trinta e 38 

seis). Os Conselheiros, então, aprovaram o resultado final do Concurso. O próximo item da 39 

pauta tratou sobre o Processo 23081.001574/2015-32, que trata sobre o Convênio de 40 

Cooperação Técnico-científico a ser firmado entre a UFSM e o Hospital Evangélico do Rio 41 

de Janeiro. A Professora Renata Mancopes, Coordenadora do Curso de Fonoaudiologia, 42 

explicou o Convênio ao Conselho. A seguir, o Conselho aprovou o Convênio com o 43 

Hospital Evangélico do Rio de Janeiro. O próximo assunto discutido foi o Processo 44 

23081.005661/2015-69, que trata sobre a solicitação ca contratação da FATEC para a 45 

execução do projeto "Atendimento Odontológico de Pacientes de Santa Maria e Região do 46 

Centro do Rio Grande do Sul". O Professor Claúdio Figueiró, Chefe do Departamento de 47 

Odontologia Restauradora, explicou no que consiste o projeto. A Professora Marinel 48 

Dall'Agnol, Chefe do Departamento de Saúde de Comunidade, questionou o pagamento dos 49 

custos por parte dos pacientes atendidos e afirmou que as despesas do ensino deveriam ser 50 



bancadas pela UFSM e pelo SUS, sendo gratuitas e de qualidade. O professor Renésio 51 

Grehs, Coordenador do Curso de Odontologia, informou que o Curso ainda carece de 52 

recursos para manter suas atividades, dado os altos custos envolvidos e o aumento de 53 

exigências por parte da Vigilância Sanitária. A Professora Andréa de Angeli, Coordenadora 54 

do Curso de Terapia Ocupacional, salientou a importância de discutir o assunto mais a 55 

fundo, pois a educação e a saúde são direitos dos cidadãos. A Professora Marli de Campos, 56 

Coordenadora da Pós-graduação em Ciências Farmacêuticas, falou sobre a importância de 57 

administrar bem as compras, e que há necessidade do planejamento a longo prazo, e no caso 58 

de licitações desertas citou a possibilidade do uso da dispensa de licitação. O Professor 59 

Claúdio Figueiró explicou sobre a dificuldade de compra de materiais para o Curso. A 60 

seguir, a Professora Ana Maria Toniolo, chefe do Departamento de Fonoaudiologia, sugeriu 61 

um estudo de como usar as verbas do SUS para o Curso de Odontologia, e levantou a 62 

possibilidade da realização de uma reunião entre os Conselheiros para discutir sobre o 63 

assunto. O Professor Renésio Grehs explicou que já está em discussão um projeto criado 64 

pelo governo que possibilitará que o Curso receba recursos federais para as atividades do 65 

Curso. A Professora Marinel Dall'Agnol falou em discutir a importância do ensino gratuito e 66 

de qualidade e não apenas medidas paliativas; segundo a Professora, em ações de extensão, 67 

bem como nas de ensino, não se deve cobrar da população. O Professor Renato Borges 68 

Fagundes, Vice-Diretor do CCS, apontou que o item da pauta era a aprovação ou não do 69 

projeto, e que discussões posteriores poderiam tratar mais a fundo sobre o tema de modo 70 

geral. A Professora Marinel Dall'Agnol manisfestou sua contrariedade à aprovação do 71 

projeto, pois não seria uma questão emergencial, e que é essencial que o ensino seja gratuito. 72 

A Professora Stela Maris Padoin, Coordenadora da Pós-graduação em Enfermagem, opinou 73 

que o projeto deve ser aprovado, mas que essa discussão deve ser ampliada futuramente, 74 

pois esse assunto afeta toda a Universidade, e que isso deve ser tratado na Estatuinte que 75 

deve ocorrer em breve. O Processo 23081.005661/2015-69 foi posto em votação, e com sete 76 

votos contrários e vinte a favor, a contratação da FATEC para a execução do projeto foi 77 

aprovada pelo Conselho do CCS. A seguir foram postas em discussão as aprovações "ad 78 

referendum" do Processo 23081.005518/2015-77. Encaminha Projeto Político-Pedagógico 79 

do Curso de Enfermagem e do Memorando 003/2015- MPCS que encaminha o novo 80 

regulamento do Programa de Mestrado Profissional em Ciências da Saúde. A seguir, as duas 81 

aprovações "ad referendum" foram homologados pelos Conselheiros do CCS. O próximo 82 

assunto tratado foi a aprovação da planilha da prova prática do Concurso Público para 83 

Professor Adjunto na área de Microbiologia subárea de Biologia e Fisiologia de 84 

Microorganismos. Após a leitura dos itens de avaliação, a planilha foi aprovada pelo 85 

Conselho. A seguir, o próximo tópico tratou sobre as bancas para promoção à classe E de 86 

Professor Titular. Na próxima avaliação de desempenho, três professores passarão pelo 87 

processo: o Professor Jorge Abel Flores, a Professora Elisabeta Albertina Nietsche e a 88 

Professora Ana Maria Toniolo da Silva. A banca do Professor Jorge Abel Flores será 89 

formada pelos Professores titulares Carlos Alberto Bazaglia Escobar (UFSM), Carmem 90 

Helena Jacques (UFPEL), Luis Fernando Silveira (UFPEL) e Angelo Manfio (UNIFRA), e 91 

pelos Professores suplentes José Edson Paz da Silva (UFSM) e Ana Chagas (UNIFRA). Já 92 

as Professoras Ana Maria Toniolo da Silva e Elisabeta Albertina Nietsche terão a mesma 93 

banca, que será formada pelas Professoras titulares Ana Chagas (UNIFRA), Melânia 94 

Palermo Manfron (UFSM), Ivís Emília de Oliveira Souza (UFRJ) e Marta Lenise do Prado 95 

(UFSC) e pelos suplentes Aron Ferreira da Silveira (UFSM) e Alacoque Lorenzini Erdmann 96 

(UFSC). As bancas foram então aprovadas pelos Conselheiros. A seguir tratou-se da 97 

substituição da Professora Themis Maria Kessler como representante suplente do Conselho 98 

Universitário. Após discussão, foi indicada pelo Conselho a Professora Tânia Resener como 99 

membro suplente do CCS no Conselho Universitário. Em assuntos gerais, o Professor José 100 



Edson Paz da Silva falou sobre a aprovação na CAPES do Programa de Pós-Graduação em 101 

Reabilitação Funcional - Mestrado. O Professor Antônio Marcos Vargas da Silva, atual 102 

Coordenador do Programa,  falou do esforço e da satisfação pela aprovação do Programa, e 103 

informou que em maio haverá a primeira seleção com ingresso para o segundo semestre do 104 

ano. A seguir, a Professora Marinel Dall'Agnol sugeriu a inclusão na pauta da próxima 105 

reunião a discussão, no âmbito do Conselho do Centro, sobre o regimento da Comissão de 106 

Extensão do CCS. Além disso, a Professora Marinel sugeriu um reunião ou evento para o 107 

debate sobre como estruturar os projetos de Extensão e para discutir sobre a importância da 108 

gratuidade do ensino público. Ainda em assuntos gerais, a Professora Themis Kessler 109 

despediu-se do Conselho do CCS, informando que passará a atuar junto à Gerência de 110 

Ensino e Pesquisa do HUSM. Finalmente, em assuntos gerais, a Professora Maria Denise 111 

Schmith, Coordenadora do Curso de Enfermagem, sugeriu a criação de uma Coordenação, 112 

no âmbito do Centro, para tratar da inserção de alunos em campos de estágio. Nada mais a 113 

ser tratado, o Presidente do Conselho encerrou a reunião. Eu, Murilo da Silva Dornelles, 114 

Secretário Administrativo do Centro de Ciências da Saúde, lavrei a presente ata, que segue 115 

devidamente assinada e acompanhada da lista de presença. 116 


