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Aos vinte e seis dias do mês de agosto do ano de dois mil e quinze, às 14h, teve início a 387
a
 7 

(tricentésima octogésima sétima) 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 386; Recursos financeiros; Memorando Nº 149/2015 - 10 

PPGCF. Encaminha Termo de Adesão ao Programa Especial para  a participação em 11 

atividades de Ensino, Pesquisa e Extensão - interessado: Ricardo Brandão; Processo 12 

23081.018696/2014-87: Requer Revalidação do Diploma do Curso de Fonoaudiologia 13 

obtido junto à Universidade de Valencia (Espanha) - interessada: Aurora D'Apolito; 14 

Processo 23081.004932/2015-69: Concurso Público para Professor Adjunto na área de 15 

Ortopedia e Traumatologia - homologação do resultado final; Planilhas de avaliação da 16 

prova escrita, didática e produção intelectual de concurso docente; e Assuntos Gerais. 17 

Primeiramente, o Presidente do Conselho, Professor José Edson Paz da Silva, solicitou a 18 

inclusão na pauta do Processo 23081.011111/2013-17 que requer Revalidação de Diploma 19 

do Curso de Enfermagem de Blanca Esmeralda Hurtado Castro emitido pela Universidad 20 

Nacional Pedro Ruiz Gallo, o que foi aceito pelos Conselheiros. Após, inicialmente, dar 21 

algumas informações gerais ao Conselho do Centro, tratando sobre o espaço físico e os 22 

recursos financeiros do Centro, o Presidente Professor José Edson Paz da Silva, deu início a 23 

reunião. O primeiro item em discussão foi o Processo 23081.011111/2013-17 que requer a 24 

revalidação de Diploma de Blanca Esmeralda Hurtado Castro. O Professor José Edson 25 

explicou que o processo já havia sido aprovado anteriormente pelo Conselho, porém foi 26 

requisitado pela Comissão de Legislação e Normas do Conselho de Ensino, Pesquisa e 27 

Extensão (CEPE) a inclusão da carteira de estrangeiro em caráter permanente por parte da 28 

requerente, para que o processo de revalidação pudesse ser efetivamente aprovado. A 29 

requerente anexou o documento solicitado e houve a necessidade, então, de ser reaprovado 30 

pelo Conselho do CCS. O processo de revalidação foi então posto em votação, sendo 31 

aprovado pelos Conselheiros. O próximo assunto tratou sobre a ata da reunião 386 de 12 de 32 

agosto de 2015, que foi aprovada sem reparos. A seguir, foi posto em discussão  o 33 

Memorando Nº 149/2015 do Programa de Pós-Graduação em Ciências Farmacêuticas que 34 

encaminha o Termo de Adesão ao Programa Especial para  a participação em atividades de 35 

Ensino, Pesquisa e Extensão do Professor Ricardo Brandão. O Professor José Edson 36 

explicou que o Professor Ricardo era anteriormente vinculado ao Programa, porém com sua 37 

redistribuição para outra Universidade, gerou-se a necessidade da celebração deste Termo 38 

para que o professor mantenha seus orientandos da UFSM. A seguir, o termo foi então 39 

aprovado pelo Conselho. Na continuação, foi posto em apreciação o Processo 40 

23081.018696/2014-87, que requer Revalidação do Diploma do Curso de Fonoaudiologia de 41 

Aurora D'Apolito obtido junto à Universidade de Valencia (Espanha), que foi aprovado 42 

pelos Conselheiros, em virtude da requerente ter realizado os estudos complementares 43 

requisitados. A seguir, tratou-se sobre a homologação do resultado final do Concurso 44 

Público para Professor Adjunto na área de Ortopedia e Traumatologia (Processo  23081. 45 

004932/2015-69). O concurso teve apenas um inscrito e, após a realização das provas, o 46 

candidato Tiango Aguiar Ribeiro foi aprovado com nota final 7,87 (sete vírgula oitenta e 47 

sete). Ato contínuo, os Conselheiros aprovaram o resultado final do Concurso. Em seguida, 48 

tratou-se sobre as planilhas de avaliação do Centro das provas didática, escrita e de produção 49 

intelectual de Concurso Público para Professor Efetivo. O Presidente do Conselho, Professor 50 



José Edson explicou que esses planilhas já haviam sido aprovadas anteriormente, porém 51 

quando isso ocorreu não havia quórum mínimo, conforme constatado pela CLN do CEPE. 52 

Após apresentação e discussão sobre as planilhas da prova escrita, didática e de produção 53 

intelectual, elas foram todas aprovadas pelo Conselho do CCS. Em assuntos gerais, o 54 

Professor José Edson Paz da Silva falou sobre as questões relativas à gestão de pessoal, 55 

apontando as dificuldades de fazer o remanejo interno, porém ressaltando que está tentando 56 

organizar de forma que não haja déficit de pessoal em nenhuma subunidade. A seguir, falou 57 

sobre as obras de prédios do CCS que serão iniciadas ou retomadas. O Professor José Edson 58 

disse que um prédio de salas de aula para o Curso de Medicina começará a ser construído 59 

em breve, o novo prédio da Fonoaudiologia será retomado em seguida e será feita a 60 

instalação de divisórias para que as subunidades do Curso de Fisioterapia possam ser 61 

realocadas no prédio 26C. O professor Ewerton Morais, do Departamento de Cirurgia, 62 

questionou sobre a problema do déficit de servidores, e o professor José Edson explicou que 63 

a Medicina será contemplada com 17 vagas de docentes que não foram anteriormente 64 

destinadas ao Curso devido a falta de registro no aumento de vagas para ingresso no Curso. 65 

A seguir, a professora Themis Kessler, representante do HUSM, divulgou e deu informações 66 

sobre a realização da VI Semana Científica e III Jornada Científica do Hospital Universitário 67 

de Santa Maria (HUSM). Por fim, a Professora Sheila Kocourek, Coordenadora do 68 

Programa de Residência Multiprofissional, informou ao Conselho que o Edital de seleção do 69 

programa deve ser divulgado em breve, e pediu aos Conselheiros apoio no sentido de 70 

sensibilizar os docentes para participarem do Programa.  A seguir, o Presidente do Conselho 71 

encerrou a reunião. Eu, Murilo da Silva Dornelles, Secretário Administrativo do Centro de 72 

Ciências da Saúde, lavrei a presente ata, que segue devidamente assinada e acompanhada da 73 

lista de presença. 74 


