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Aos trinta dias do mês de março do ano de dois mil e dezesseis, às 14h, teve início a 392a 7 
(tricentésima nonagésima segunda) reunião ordinária do Conselho do Centro de Ciências da 8 
Saúde. Presidida pelo Professor José Edson Paz da Silva a reunião teve seguinte proposta 9 
inicial de pauta: Apreciação da ata da sessão 391; Programa de Capacitação dos estudantes 10 
para atuação no HUSM e protocolos de segurança do paciente do HUSM – Professora Tânia 11 
Magnago; Processo 23081.011383/2016-60 - Reformulação do Currículo do Curso de 12 
Medicina; Memorando 22/2016 – Curso de Odontologia. Novo PPC do Curso de 13 
Odontologia; Termo de Adesão ao Programa Especial para participação em atividades de 14 
Ensino, Pesquisa e Extensão – bolsista Recém-doutor de Estevan Sonego Zimmermann – 15 
Departamento de Farmácia Industrial; Processo 23081.004872/2016-65 – PPG Ciências 16 
Odontológicas - Termo de Adesão ao Programa Especial para participação em atividades de 17 
Ensino, Pesquisa e Extensão de Marisa Maltz; Processo 23081.015321/2015-46 - Solicitação 18 
de redução de regime de trabalho de 40 para 20 horas de Francisco Maximiliano Pancich 19 
Gallarreta – Departamento de Ginecologia e Obstetrícia; Processo 23081.014417/2015-97 - 20 
Concurso Público para Professor Adjunto na área de Enfermagem/Enfermagem de Saúde 21 
Pública – homologação do resultado final; Processo 23081.012539/2015-49 - Concurso 22 
Público para Professor Adjunto na área de Farmácia/ subárea Química Farmacêutica – 23 
homologação do resultado final; Distribuição de vaga de docente efetivo; e assuntos gerais. 24 
O Presidente do Conselho do CCS, Professor José Edson Paz da Silva solicitou, a pedido, a 25 
inclusão do Memorando nº 04/2016 do Departamento de Pediatria e Puericultura, que 26 
solicita abertura de Concurso Público para o cargo de professor Auxiliar em Ensino, em 27 
regime de Dedicação Exclusiva, o que foi aceito pelos Conselheiros. O primeiro assunto a 28 
ser tratado foi a ata 392 da reunião de 01 de março de 2016, que foi aprovada com um 29 
pequena alteração na linha 100, onde se lê “em quarto lugar”, leia-se “em segundo lugar”. A 30 
seguir, a professora Tânia Magnago, do departamento de Enfermagem e responsável pelo 31 
setor de segurança de paciente do HUSM, falou sobre o Programa de Capacitação dos 32 
Estudantes para atuação no Hospital, que é realizada mensalmente e visa preparar os alunos 33 
para atuarem dentro do Hospital. Além disso, falou sobre os protocolos de segurança criados 34 
dentro do hospital para evitar riscos aos servidores e pacientes. O próximo assunto foi o 35 
Processo 23081.011383/2016-60, referente ao novo Projeto Político Pedagógico (PPC) do 36 
Curso de Medicina. O professor Gilmor Farenzena, Coordenador do Curso de Medicina, 37 
explicou que o novo PPC visou adequar o Curso às novas Diretrizes Curriculares Nacionais. 38 
Após breve discussão, o novo projeto foi, então, aprovado. A seguir, tratou-se sobre o novo 39 
PPC do Curso de Odontologia que, após as informações dadas pelo Coordenador do Curso, 40 
professor Renésio Armindo Grehs, foi aprovado pelo Conselho. O próximo tópico a ser 41 
discutido foi o Termo de Adesão ao Programa Especial para participação em atividades de 42 
Ensino, Pesquisa e Extensão – bolsista Recém-doutor de Estevan Sonego Zimmermann – do 43 
Departamento de Farmácia Industrial, que foi aprovado pelos Conselheiros. A seguir, tratou-44 
se do Processo 23081.004872/2016-65, do PPG Ciências Odontológicas, que encaminha 45 
Termo de Adesão ao Programa Especial para participação em atividades de Ensino, Pesquisa 46 
e Extensão de Marisa Maltz, que foi aprovado pelo Conselho do CCS. O próximo tópico foi 47 
referente ao Processo 23081.015321/2015-46, referente à solicitação de redução de regime 48 
de trabalho de 40 para 20 horas de Francisco Maximiliano Pancich Gallarreta, do 49 
Departamento de Ginecologia e Obstetrícia, que, após discussão, foi, com uma abstenção da 50 



professora Marinel Dall’Agnol, aprovado pelo Conselho. A seguir, tratou-se do resultado 51 
final do Concurso Público para Professor Adjunto na área de Enfermagem/Enfermagem de 52 
Saúde Pública, do Departamento de Enfermagem. Após as provas resultaram aprovados os 53 
seguintes candidatos: Lais Mara Caetano da Silva, em primeiro lugar, com nota final 8,30 54 
(oito vírgula trinta); Juliana Silveira Colomé, em segundo lugar, com nota final 8,28 (oito 55 
vírgula vinte e oito); Tassiane Ferreira Lagendorf, em terceiro lugar, com nota final 7,42 56 
(sete vírgula quarenta e dois); e Aridiane Alves Ribeiro, em quarto lugar, com nota final 7, 57 
17 (sete vírgula dezessete). Por outro lado, foram reprovadas as candidatas: Rafaela Vivian 58 
Valcarenghi, com nota final 6,60 (seis vírgula sessenta); Priscila Orlandi Barth, com nota 59 
final 5,60 (cinco vírgula sessenta); e Betina Loitzenbauer da Rocha Moreira, com nota final 60 
4,90 (quatro vírgula noventa). O resultado foi homologado, então, pelo Conselho do CCS. A 61 
seguir, tratou-se do resultado final do Concurso Público para Professor Adjunto na área de 62 
Farmácia/ subárea Química Farmacêutica, que resultou nos seguintes aprovados: Thiago 63 
Belarmino de Souza, em primeiro lugar, com nota final 8,13 (oito vírgula treze); Aline 64 
Augusti Boligon, em segundo lugar, com nota final 7,09 (sete vírgula zero nove); Daniele 65 
Rubert Nogueira Librelotto, em terceiro lugar, com nota final 7,03 (sete vírgula zero três). Já 66 
os seguintes candidatos foram reprovados: Guilherme Barroso Langoni de Freitas, com nota 67 
final 6,48 (seis vírgula quarenta e oito); Cristiane Franco Codevilla, com nota final 6,23 (seis 68 
vírgula vinte e três); e Fabiana Geller, com nota final 5,96 (cinco vírgula noventa e seis). O 69 
resultado final do Concurso foi então homologado pelo Conselho. No próximo assunto, 70 
tratou-se do Memorando nº 04/2016 do Departamento de Pediatria Puericultura, referente à 71 
solicitação de abertura de Concurso Público para o cargo de Professor Auxiliar de Ensino, 72 
em regime de Dedicação Exclusiva, o que foi aprovado pelo Conselho. O próximo assunto 73 
tratado foi relativo a distribuição de vagas docentes que serão recebidas pelo CCS. O 74 
Presidente do Conselho, professor José Edson Paz da Silva informou que há um trabalho 75 
dentro da universidade que envolve o DERCA, o CPD e outros setores que visa normatizar, 76 
mensurar e avaliar a carga horária docente dos Centros e de seus Departamentos. O 77 
Presidente ressaltou que essa metodologia ainda apresenta falhas que impedem dados 78 
totalmente confiáveis, porém é um instrumento que dá uma noção geral sobre o quadro de 79 
encargos didáticos. Por meio dessa metodologia, ficou definido entre os diretores de Centro 80 
que, das novas vagas que estão sendo recebidas pela UFSM, três serão encaminhadas neste 81 
momento ao CCS e, futuramente, mais uma deverá ser destinada ao Centro, com a 82 
possibilidade de vinda de ainda mais uma. A seguir, explicou que, conforme entendimento 83 
da Direção do Centro, duas vagas devem ser destinadas ao Departamento de Terapia 84 
Ocupacional, tendo em vista o histórico do Curso de falta de docentes que originaram, 85 
inclusive, diversos processos administrativos e questionamentos judiciais. Em seguida, 86 
sugeriu que a mesma metodologia de contagem de carga horária pela UFSM, apesar de 87 
ainda apresentar falhas, fosse usada no Centro para a definição do Departamento 88 
contemplado com a outra vaga a ser recebida agora e as serem recebidas futuramente. Por 89 
esse método, constatou-se que os próximos departamentos a receberem vagas seriam o 90 
Departamento de Enfermagem e o de Fonoaudiologia, consecutivamente. Após discussão 91 
entre os Conselheiros, houve a concordância de que podem ser destinadas as vagas que estão 92 
prestes a serem recebidas por esse método para os departamento supracitados, porém houve 93 
o entendimento que é necessário que o DERCA seja contatado para capacitar os Chefes de 94 
departamento de como devem lançar corretamente os encargos didáticos no SIE para uma 95 
visão mais real da situação atual. O Diretor do CCS então concordou com essa proposição e 96 
se dispôs a entrar em contato com o DERCA para solicitar que essa necessidade de 97 
treinamento seja suprida. Após mais discussão sobre esse assunto, os Conselheiros foram de 98 
entendimento que utilize-se o cálculo atual de encargos didáticos, mas que futuramente há a 99 
necessidade de normatizar e melhorar o lançamento de dados. Em assuntos gerais, o 100 



professor José Edson da Silva falou, primeiramente, da necessidade que não sejam alocados 101 
entulhos de reformas e de materiais patrimoniais nos corredores dos prédios do Centro, 102 
devido a causarem transtornos para a circulação de pessoas.  A seguir, o professor José 103 
Edson da Silva divulgou que estão abertas as inscrições para a participação em uma 104 
capacitação sobre o sistema Moodle. Também informou que haverá uma reunião no dia 04 105 
de abril, com o DEMAPA, sobre a aquisição de materiais e serviços a serem utilizados em 106 
diversos eventos da instituição e do centro futuramente, e sugeriu a participação dos 107 
interessados para evitar solicitações que não possam ser atendidas para a organização da 108 
infraestrutura de eventos institucionais. Depois, o Professor José Edson falou que está em 109 
discussão uma nova forma de concessão de auxílio para a participação de eventos como 110 
seminários e congressos, que deve ser implementada futuramente pela PROGEP, por meio 111 
de um fundo próprio, visando normatizar a aprovação desses tipos de solicitação, que não 112 
ficarão mais a cargo dos Centros e deverão atender a edital específico para esse fim. A 113 
seguir, o Presidente do Conselho encerrou a reunião, agradecendo a presença de todos.  Eu, 114 
Murilo da Silva Dornelles, Secretário Administrativo do CCS, lavrei a presente ata, que 115 
segue devidamente assinada e acompanhada da lista de presença. 116 
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