
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 1 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA 2 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE (CCS) 3 

ATA DA 385
a
 REUNIÃO DO CONSELHO 4 

Data: 03.06.15 5 

Local: Sala de Reuniões do CCS 6 

Aos três dias do mês de junho do ano de dois mil e quinze, às 14h, teve início a 385
a
 7 

(tricentésima octogésima quinta) 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 384; Palavra do Reitor; Diagnóstico do desempenho 10 

acadêmico dos Cursos do CCS; Comunicado da Assessoria de Comunicação do CCS; 11 

Processo 23081.015740/2013-16. Contratação da FATEC para a execução do Projeto 12 

"Estudo Randomizado, fase 3, de eficácia e segurança do posaconazol versus voriconazol no 13 

tratamento de aspergilose invasiva"; Processo 23081.006653/2015-30. Encaminha Termo de 14 

Adesão ao Programa Especial para  a participação em atividades de Ensino, Pesquisa e 15 

Extensão - Bolsista Recém-doutor. Interessada: Fatima Husein Abdala; Memorando 16 

082/2015 - PPG em Farmacologia. Encaminha Termo de Adesão ao Programa Especial para 17 

a participação em atividades de Ensino, Pesquisa e Extensão - Bolsista Recém-doutor. 18 

Interessada: Carla Cristina Zeppenfeld; Memorando 080/2015 - PPG em Farmacologia. 19 

Encaminha Termo de Adesão ao Programa Especial para a participação em atividades de 20 

Ensino, Pesquisa e Extensão - Bolsista Recém-doutor. Interessada: Fabíola Trevizol; 21 

Processo 23081.006653/2015-30. Encaminha Termo de Adesão ao Programa Especial para  22 

a participação em atividades de Ensino, Pesquisa e Extensão - Bolsista Recém-doutor. 23 

Interessada: Marta Maria Medeiros Frescura Duarte; Curso de Terapia Ocupacional; 24 

Recomposição de CLN/CCS; Assuntos Gerais. Primeiramente, o Presidente do Conselho do 25 

CCS, Professor José Edson Paz da Silva, solicitou a inclusão de dois itens na pauta da 26 

reunião: Memorando 007 do Departamento de Saúde da Comunidade que trata sobre a 27 

redistribuição da Professora Liane Beatriz Righi (UFRGS); e a homologação das aprovações 28 

"ad referendum" dos processos de revalidação nº 23081.006311/2014-30 de Cesar Rincon 29 

Cancino; 23081.015855/2014-91 de Eriston Souza Lima; 23081.008740/2014-41 de Nágila 30 

Fernandes Portes; e  23081.008406/2014-97 de Simone da Gama Banderó. Além disso, o 31 

Diretor solicitou que a fala da Assessoria de Comunicação do CCS passasse para o segundo 32 

item da pauta. As inclusões e modificações na pauta foram, então, aceitas pelos 33 

Conselheiros. Primeiramente, o Presidente do Conselho, Professor José Edson Paz da Silva, 34 

pôs em discussão a ata 384, que foi aprovada com as inclusões e modificações propostas 35 

pela professora Marinel Dall'Agnol. A seguir, a Assessoria de Comunicação do CCS falou 36 

sobre o trabalho que realiza e salientou a importância que as subunidades repassem as 37 

informações sobre a realização de eventos e atividades para que a Assessoria possa auxiliar 38 

na divulgação. Em seguida, foi posto em discussão o Processo 23081.015740/2013-16. que 39 

trata da contratação da FATEC para a execução do Projeto "Estudo Randomizado, fase 3, de 40 

eficácia e segurança do posaconazol versus voriconazol no tratamento de aspergilose 41 

invasiva". O Professor Alexandre Schwarzbold deu mais informações sobre o projeto ao 42 

Conselho e, ato contínuo, o processo foi aprovado pelos Conselheiros. A seguir, o Presidente 43 

do Conselho, Professor José Edson Paz da Silva, passou a palavra ao Reitor da UFSM, 44 

Paulo Afonso Burmann. O Reitor falou da importância da aproximação da reitoria com os 45 

Centros e que esta gestão está buscando uma maior união com a comunidade da UFSM. Em 46 

segundo lugar, o Reitor explicou mais sobre a situação difícil que a Universidade vem 47 

enfrentando em virtude da escassez de recursos imposta pelo governo desde agosto do ano 48 

passado, e salientou a importância do uso racional dos recursos e entendimento do momento 49 

pouco favorável. A seguir a professora Andreia Angeli, Coordenadora do Curso de Terapia 50 



Ocupacional, questionou sobre o corte de recursos humanos também. O professor Paulo 51 

Burmann então explicou que deve ser realizado um dimensionamento de pessoal na UFSM, 52 

com foco nos cursos do Reuni. O Reitor informou que as vagas oriundas de aposentadorias 53 

serão mantidas, sem criação de novas vagas de servidores no momento, com exceção do 54 

Curso de Medicina, em que a expansão de vagas para alunos é um projeto de governo, e 55 

portanto deve haver a possibilidade do aumento de vagas para docentes do Curso. A seguir, 56 

o Presidente José Edson Paz da Silva falou sobre a situação geral do Centro de Ciências da 57 

Saúde, mencionando que o CCS é um dos centros com pior infraestrutura da UFSM, talvez 58 

decorrente do fato do centro ser o mais antigo da Universidade e, portanto, precisa de apoio 59 

para melhorar seus equipamentos e espaço físico. A seguir, o Professor José Edson retomou 60 

o assunto relativo ao Curso de Terapia Ocupacional, citando a perda de vagas de docentes 61 

do Curso. O Reitor, professor Paulo Burmann, então explicou que o MEC não aceitará 62 

reduzir o número de vagas do vestibular do Curso de Terapia Ocupacional e que há a 63 

necessidade de dimensionamento de pessoal, pois a expansão ocorrida na UFSM foi 64 

desordenada, e disse que sua gestão tem por objetivo a consolidação do que foi expandido. 65 

A professor Andrea Angeli, então, comentou que o Curso de Terapia Ocupacional tem seu 66 

funcionamento inviável pela falta de possibilidade de ofertar estágios a todos alunos. O 67 

professor Burmann comprometeu-se a levar a demanda para o Ministro da Educação para 68 

sensibilizá-lo quanto aos problemas enfrentados pelo Curso. Em seguida, o professor Paulo 69 

Burmann fechou sua fala ressaltando a importância de enfrentar as dificuldades financeiras, 70 

e agradeceu o apoio que teve para sua gestão. O próximo item tratou sobre a fala da 71 

Comissão do Afirme - Observatório da Ações Afirmativas da UFSM. A Coordenadora Ana 72 

Lúcia Melo falou sobre as ações do Afirme e mais especificamente do levantamento 73 

realizado sobre o desempenho acadêmico dos alunos do Cursos de Graduação da UFSM nos 74 

anos de 2008 a 2014. Ela sugeriu a marcação de reuniões individualizadas com as 75 

Coordenações para apresentação dos resultados. O levantamento inclui a contabilização de 76 

aprovações e reprovações e médias dos discentes divididos pelas categorias de acesso - 77 

sistema universal e cada um dos sistemas de cotas. Essa ação visa fornecer dados e 78 

informações para as Coordenações planejarem suas atividades. A seguir, no próximo tópico 79 

da pauta, foram votados em bloco as aprovações de quatro Termos de Adesão ao Programa 80 

Especial para a participação em atividades de Ensino, Pesquisa e Extensão - bolsista Recém 81 

Doutor. Os números dos documentos e os respectivos interessados são os seguintes: 82 

processo 23081.006653/2015-30 de  Fatima Husein Abdala; Memorando 082/2015 - PPG 83 

em Farmacologia de Carla Cristina Zeppenfeld; Memorando 080/2015 de Fabíola Trevizol; 84 

e Processo 23081.006653/2015-30 de Marta Maria Medeiros Frescura Duarte. Os Termos de 85 

Adesão foram então postos em votação, sendo todos aprovados pelo Conselho. O próximo 86 

item da pauta tratou sobre o Curso de Terapia Ocupacional. A professora Andréa Angeli 87 

abriu a fala explicando as dificuldades que o Curso de Terapia Ocupacional vem 88 

enfrentando, em especial na questão dos estágios, que será um problema no próximo 89 

semestre, já que a oferta é limitada devido a escassez de campos de prática na área, bem 90 

como a falta de professores para orientar os alunos. A seguir, houve a manifestação dos 91 

representantes do Diretório Acadêmico do Curso de Terapia Ocupacional, que leram uma 92 

carta dos estudantes evidenciando os problemas que eles enfrentam dentro do Curso, 93 

exigindo a atuação da Universidade para equacionar essas dificuldades. A representante do 94 

Diretório Acadêmico, Marlete Oliveira, sugeriu a discussão com outros Cursos que 95 

enfrentam o mesmo problema, e uma rediscussão da implantação do Reuni dentro da 96 

Universidade. O professor José Edson da Silva falou que o Curso de Terapia Ocupacional 97 

tem a mesma carga horária de docentes frente a alunos de outros departamentos, e que o 98 

problema é relativo aos estágios. A professora Marli de Campos falou da necessidade da 99 

realização de convênios para ampliar o campo de estágio dos acadêmicos. A professora 100 



Andreia de Angeli mencionou a falta de profissionais da área para orientar os alunos, pois é 101 

uma área nova com poucos profissionais habilitados. A seguir, a professora Hedioneia 102 

Pivetta, Coordenadora do Curso de Fisioterapia, manifestou seu apoio aos alunos do Curso 103 

de Terapia Ocupacional, mencionando que o documento por eles está muito bem elaborado 104 

e que a situação é muito séria e pode originar responsibilizações da UFSM perante aos 105 

problemas apresentados. A seguir, a professora Andreia se manifestou novamente, dizendo 106 

que a situação já estava evidenciada desde de 2012, e que é de difícil solução. Além disso, 107 

mencionou novamente o problema de locais para estágio dos alunos, dizendo que nem no 108 

HUSM é possível a atuação dos alunos por problemas com as deliberações da EBSERH 109 

sobre a supervisão de estágios. A professora Themis Kessler, da Gerência de Ensino e 110 

Pesquisa do HUSM, falou que esse problema pode ser contornado, pois a EBSERH por 111 

contrato deve prestar supervisão aos estudantes que busquem estágio no hospital, e sugeriu a 112 

marcação de uma reunião para tratar sobre o assunto. A professora Marinel Dall'Agnol, 113 

chefe do Departamento de Saúde da Comunidade, falou que falta entendimento na situação, 114 

e sugeriu a realização de uma reunião com o Reitor e com o MEC para tratar sobre isso. A 115 

Coordenadora do Curso de Terapia Ocupacional cogitou a hipótese dos outros 116 

departamentos assumirem alguma disciplinas para auxiliar o Curso. Em seguida, a 117 

professora Ana Maria Toniolo, do Departamento de Fonoaudiologia, sugeriu uma reunião 118 

entre o Curso de Terapia Ocupacional, a PROGRAD e o Reitor para buscar soluções. A 119 

professora Marli de Campos apontou como possibilidade a reestruturação da grade 120 

curricular, tendo a concordância da professora Renata Mancopes, Coordenadora do Curso de 121 

Fonoaudiologia, que também cogitou a possibilidade do compartilhamento de disciplinas, e 122 

ressaltou sobre a realização de reunião com a Professora Themis Kessler, do HUSM, para 123 

possibilitar a realização de estágios no hospital. A seguir, o professor José Edson propôs 124 

levar uma nova proposta de solução à PROGRAD sobre os problemas enfrentados pelo 125 

Curso. O próximo item da pauta tratou sobre a recomposição da Comissão de Legislação e 126 

Normas (CLN) do CCS. O professor José Edson disse que a Comissão deve ser recomposta, 127 

indicou o nome do professor Edson Missau, chefe do Departamento de Fisioterapia, como 128 

membro, pois já atuava na Comissão anteriormente - o que foi aceito pelos Conselheiros-, e 129 

solicitou a indicação de mais um docente completar a composição. A seguir, o próximo 130 

assunto tratado foi o Memorando 007 de 2015 do Departamento de Saúde da Comunidade, 131 

que trata sobre a redistribuição para a UFSM da professora Liane Beatriz Righi. O professor 132 

José Edson falou sobre o interesse da professora Liane Righi em atuar no Departamento de 133 

Saúde da Comunidade, e explicou que para possibilitar a redistribuição é necessário a 134 

concordância do Conselho do Centro, que foi confirmada a seguir. No assunto seguinte, 135 

tratou-se da homologação das aprovações "ad referendum" do Diretor do CCS nos processos 136 

de revalidação nº 23081.006311/2014-30 de Cesar Rincon Cancino; 23081.015855/2014-91 137 

de Eriston Souza Lima; 23081.008740/2014-41 de Nágila Fernandes Portes; e  138 

23081.008406/2014-97 de Simone da Gama Banderó. As aprovações "ad referendum" 139 

foram, então, homologadas pelo Conselho. Em assuntos gerais, o Professor José Edson Paz 140 

da Silva falou sobre a Comissão Setorial de Auto-avaliação Institucional (COSAI) do Centro 141 

e solicitou a indicação de membros para fazer a sua recomposição. Finalmente, em assuntos 142 

gerais, o Professor José Edson da Silva falou sobre a realização do evento VII Encontro 143 

Integrado Fonoaudiologia que foi homologado pelo Conselho. A seguir, o Presidente do 144 

Conselho encerrou a reunião. Eu, Murilo da Silva Dornelles, Secretário Administrativo do 145 

Centro de Ciências da Saúde, lavrei a presente ata, que segue devidamente assinada e 146 

acompanhada da lista de presença. 147 


