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Local: Sala de Reuniões do CCS 6 

Aos vinte e oito dias do mês de outubro do ano de dois mil e quinze, às 14h, teve início a 7 

389
a
 (tricentésima octogésima nona) reunião ordinária do Conselho do Centro de Ciências 8 

da Saúde. Presidida pelo Professor José Edson Paz da Silva, com a seguinte proposta inicial 9 

de pauta: Apreciação da ata da sessão 388; Processo 23081.007225/2015-24. Concurso 10 

Público para Professor Adjunto A na área de Microbiologia/Biologia e Fisiologia dos 11 

Microorganismos - homologação do resultado final; Processo 23081.011852/2014-89. 12 

Concurso Público para Professor Adjunto A na área de Farmácia, subárea de Análises 13 

Toxicológicas - julgamento de recursos; Processo 23081.018746/2014-26. Concurso Público 14 

para Professor Assistente A na área de Ciências da Saúde, subárea Medicina/ Psiquiatria - 15 

homologação do resultado final; Processo 23081.006232/2015-17. Concurso Público para 16 

Professor Adjunto A na área de Ciências da Saúde/Terapia Ocupacional/ Saúde Mental - 17 

homologação do resultado final; Memorando nº 036/2015 - Departamento de 18 

Fonoaudiologia, encaminha Termo de Adesão ao Programa Especial para  a participação em 19 

atividades de Ensino, Pesquisa e Extensão - Bolsista Recém-doutor, interessada: Fernanda 20 

Marafiga Wiethan; Memorando nº 039/2015 - Departamento de Fonoaudiologia, encaminha 21 

Termo de Adesão ao Programa Especial para  a participação em atividades de Ensino, 22 

Pesquisa e Extensão - Bolsista Recém-doutor, interessada: Marizete Ilha Ceron; Transportes 23 

para estágios e procedimentos do SUS; Processo 23081.007623/2015-41. Concurso Público 24 

para Professor Adjunto A na área de Morfologia/Anatomia Humana - homologação do 25 

resultado final. Interessado: Departamento de Morfologia; Memorando nº 138/2015 - 26 

Programa de Pós-graduação em Enfermagem. Alteração do Regulamento do PPGEnf; 27 

Regimento da Comissão de Extensão (ComEx); Assuntos Gerais. Primeiramente o 28 

Presidente do Conselho, Professor José Edson Paz da Silva, colocou em apreciação a ata da 29 

reunião 388 da reunião de 30 de setembro de 2015 do Conselho do CCS, que foi aprovada 30 

com uma ligeira alteração na linha 50: onde se lê "perdeu assento no Conselho Municipal de 31 

Saúde", leia-se "perdeu momentaneamente sua representação no Conselho Municipal de 32 

Saúde". A seguir, tratou-se do Processo 23081.007225/2015-24, que trata sobre Concurso 33 

Público para Professor Adjunto A na área de Microbiologia/Biologia e Fisiologia dos 34 

Microorganismos, que teve como resultado final os seguintes candidatos aprovados: Roberto 35 

Christ Vianna dos Santos, em primeiro lugar, com notal final 8,34 (oito vírgula trinta e 36 

quatro); Danielle da Silva Trentin, em segundo lugar, com nota final 7,80 (sete vírgula 37 

oitenta); John Anthony Mc Culloch, em terceiro lugar, como nota final 7,32 (sete vírgula 38 

trinta e dois); Juliana Caierão, em quarto lugar, com nota final 7,30 (sete vírgula trinta); e 39 

Érico Silva Loreto, em quinto lugar, com nota final 7,27 (sete vírgula vinte e sete). O 40 

resultado final do Concurso foi então homologado pelo Conselho. A seguir, foi colocado em 41 

pauta o julgamento dos recursos interpostos, pelas candidatas Natália Brucker e Juliana 42 

Valentini, ao Processo 23081.011852/2014-89, que trata sobre o Concurso Público para 43 

Professor Adjunto A na área de Farmácia, subárea de Análises Toxicológicas. O parecer da 44 

Comissão de Legislação e Normas que deliberou pelo indeferimento dos recursos foi lido e 45 

aprovado pelo Conselho do CCS. O próximo item da pauta tratou sobre o Processo 46 

23081.018746/2014-26, que encaminha o resultado final do Concurso Público para 47 

Professor Assistente A na área de Ciências da Saúde, subárea Medicina/ Psiquiatria. Após a 48 

realização do concurso, foram aprovados os seguintes candidatos: Gabriela de Moraes 49 

Costa, com nota final 9,14 (nove vírgula catorze); Vitor Crestani Calegaro, com nota final 50 



7,51 (sete vírgula cinquenta e um); e Maurício Scopel Hoffmann, com nota final 7,46 (sete 51 

vírgula quarenta e seis). O resultado final do Concurso Público foi, então, aprovado pelos 52 

Conselheiros. A seguir, tratou-se do Processo 23081.006232/2015-17, relativo ao Concurso 53 

Público para Professor Adjunto A na área de Ciências da Saúde/Terapia Ocupacional/ Saúde 54 

Mental. Após o fim do concurso, foram aprovados os seguintes candidatos: Luciana Togni 55 

de Lima e Silva Surjus, em primeiro lugar, com nota final 9,38 (nove vírgula trinta e oito); e, 56 

em segundo lugar, Tatiana Dimov, com nota final 7,28 (sete vírgula vinte e oito). O 57 

resultado final do Concurso foi então homologado pelo Conselho do CCS. A seguir, foram 58 

postos em pauta os memorandos nº 036 e 039, do Departamento de Fonoaudiologia, que 59 

encaminham os Termos de Adesão ao Programa Especial para  a participação em atividades 60 

de Ensino, Pesquisa e Extensão - Bolsista Recém-doutor de Fernanda Marafiga Wiethan  e 61 

Marizete Ilha Ceron, sendo ambos aprovados pelos Conselheiros. A seguir, tratou-se do 62 

Processo 23081.007623/2015-41, relativo ao Concurso Público para Professor Adjunto A na 63 

área de Morfologia/Anatomia Humana, encaminhado com seu resultado final. A única 64 

candidata a comparecer no Concurso, Wâneza Dias Borges Hirsch, foi reprovada na prova 65 

escrita, que possui caráter eliminatório, portanto não houve candidatos aprovados. O 66 

Conselho homologou o resultado final do Concurso. Em seguida, foi posto em discussão o 67 

Memorando nº 138/2015 que encaminha uma alteração no art. 43, inciso II do Regulamento 68 

do Programa de Pós-graduação em Enfermagem - Mestrado e Doutorado, que foi, 69 

devidamente, aprovada pelo Conselho. A seguir, foi posto em discussão o assunto relativo 70 

ao transporte de alunos para estágios e procedimentos do SUS. A professora Andréa de 71 

Angeli, Coordenadora do Curso de Terapia Ocupacional, falou de sua preocupação em 72 

garantir transporte aos alunos para atuação em estágios e em procedimentos do SUS, pois 73 

muitos dos locais são de difícil acesso e apresentam riscos para eles e sugeriu, talvez, a 74 

criação de critérios pelo Centro. O professor José Edson da Silva explicou que a 75 

Universidade somente realiza transportes intramunicipais com uma empresa contratada, o 76 

que representa um alto custo, portanto alguns transportes foram cortados, porém, ressaltou 77 

que, em casos justificados, o Centro continua autorizando o serviço. A seguir, a professora 78 

Hedionéia mencionou a necessidade do Centro discutir a sua atuação na atenção básica e sua 79 

inserção nesses espaços. As professoras Sheila Kocourek e Marli de Campos falaram que, 80 

em breve, a integração de ensino e serviço deve ser contratualizada, através do COAPES, 81 

com o município. O professor José Edson da Silva sugeriu, então, a realização de uma 82 

reunião, a ser agendada posteriormente, para debater sobre esse assunto. O professor Renato 83 

Borges Fagundes sugeriu trazer alguém do município para participar da reunião. Em 84 

assuntos gerais, o professor José Edson da Silva comunicou que o Biotério da Universidade, 85 

que anteriormente era vinculado ao CCR, foi integrado à PRPGP, o que será benéfico, 86 

segundo ele, para a UFSM. O Presidente do Conselho também comunicou que foi aprovada 87 

no Conselho Universitário a estrutura mínima dos Centros de Ensino. Dentro dessa 88 

estrutura, estão englobados os órgãos de apoio (como o Gabinete de Projetos), os órgãos 89 

suplementares (como a Farmácia Escola e o SAF), o setor de infraestrutura, o núcleo de 90 

apoio pedagógico, núcleo de informática, setor de patrimônio, setor de orçamento e o setor 91 

de divulgação institucional. Além disso, haverá o setor de documentação (a ser estabelecido 92 

futuramente quando estiverem prontos os novos prédios) que será vinculado ao 93 

DAG/UFSM. A seguir, a professora Themis Kessler, representante do HUSM, fez um 94 

convite aos Conselheiros para participarem da VI Semana Científica do HUSM a ser 95 

realizada de 09 a 13 de novembro de 2015. Ainda em assuntos gerais, os Conselheiros se 96 

manifestaram quanto a algumas preocupações relativas ao espaço físico, à limpeza e acesso 97 

à internet do Centro. A seguir, o Presidente do Conselho encerrou a reunião. Eu, Murilo da 98 

Silva Dornelles, Secretário Administrativo do Centro de Ciências da Saúde, lavrei a presente 99 

ata, que segue devidamente assinada e acompanhada da lista de presença. 100 


