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Aos vinte e sete dias do mês de abril do ano de dois mil e dezesseis, às 14h, teve início a 7 
393a (tricentésima nonagésima terceira) reunião ordinária do Conselho do Centro de 8 
Ciências da Saúde. Presidida pelo Professor José Edson Paz da Silva a reunião teve seguinte 9 
proposta inicial de pauta: Apreciação da ata da sessão 392; Processo 23081.016030/2016-56 10 
- Contratação da FATEC para a execução do projeto “Estudo, Fase 3, multicêntrico, 11 
randomizado, aberto para avaliar a eficácia e segurança de Plazomicina em comparação com 12 
Colistina em pacientes com infecção por enterobactérias resistentes ao Carbapenem (CRE)” 13 
– Departamento de Clínica Médica; Processo 23081.010551/2016-06 - Encaminha Termo de 14 
Adesão ao Programa Especial para participação em atividades de Ensino, Pesquisa e 15 
Extensão – bolsista Recém-doutor - de Micheli Mainardi Pillat – Departamento de 16 
Fisiologia e Farmacologia; Processo 23081.007404/2015-61 - Revalidação de diploma do 17 
Curso de Licenciatura em Terapia Ocupacional obtido junto à Universidade Nacional de San 18 
Martin, Argentina; Processo 23081.015209/2016-96 - Encaminha Acordo de Cooperação 19 
Internacional a ser firmado entre a UFSM e a East Tennessee State University – 20 
Departamento de Fonoaudiologia; Processo 23081.014417973/2015-63 - Concurso Público 21 
para Professor Assistente A, Nível 1, na área de Ciências da Saúde, subárea Medicina/ 22 
Pediatria (Departamento de Pediatria e Puericultura) – homologação do resultado final; e 23 
Processo 23081.012539/2015-49 - Concurso Público para Professor Adjunto na área de 24 
Fisiologia (Departamento de Fisiologia e Farmacologia) – homologação do resultado final. 25 
O Presidente do Conselho, Professor José Edson Paz Silva, solicitou a inclusão de três itens 26 
na pauta: Informações sobre estágios dos discentes no HUSM pela professora Beatriz Porto; 27 
Processo 23081.010842/2016-98 - Termo de Cooperação a ser firmado entre a UFSM e 28 
Instituto Nacional do Câncer José de Alencar Gomes da Silva - Residência 29 
Multiprofissional; e Processo 23081.016144/2015-15 - Resultado final do Concurso Público 30 
para Professor Adjunto A, na área de Patologia Veterinária - Departamento de Patologia. As 31 
inclusões na pauta foram, então, aceitas pelo Conselho. Inicialmente, foi posta em discussão 32 
a ata 392 da reunião do Conselho do CCS de 30 de março de 2016, que foi aprovada sem 33 
reparos. A seguir, o Presidente do Conselho do CCS passou a palavra para a professora 34 
Beatriz Porto, representante do HUSM, que tratou sobre os estágios realizados no Hospital 35 
pelos discentes. Segundo a professora Beatriz, o motivo da sua fala foi esclarecer sobre as 36 
questões relacionadas aos estágios dos discentes no HUSM, e informou que os discentes da 37 
UFSM têm prioridade na realização de estágios no Hospital, e as outras instituições só tem 38 
acesso aos estágios se houver disponibilidade de vagas e mediante o repasse de recursos 39 
financeiros calculados em função de horas por aluno, valor financeiro esse que entra no 40 
caixa único da Universidade. Também relatou que os discentes de outras instituições só 41 
podem fazer estágio no Hospital mediante convênio a ser firmado entre a UFSM com sua 42 
respectiva instituição de ensino. Após as explanações da professora Beatriz Porto, houve 43 
debate entre os membros do Conselho para maior esclarecimento sobre o assunto, e houve o 44 
entendimento, por unanimidade, que o HUSM deva continuar a ofertar estágios para 45 
instituições externas, resguardada a preferência para os alunos da UFSM. A seguir, tratou-se 46 
do Processo 23081.010842/2016-98, referente ao Termo de Cooperação a ser firmado entre 47 
a UFSM e Instituto Nacional do Câncer José de Alencar Gomes da Silva, proveniente do 48 
Programa de Residência Multiprofissional, que foi aprovado pelos Conselheiros. O próximo 49 
tópico tratou do Processo 23081.016144/2015-15, referente ao resultado final do Concurso 50 



Público para Professor Adjunto A, na área de Patologia Veterinária, proveniente do 51 
Departamento de Patologia, que teve os seguintes candidatos aprovados: Marina Martins 52 
Flores, em primeiro lugar, como nota final 8,33 (oito vírgula trinta e três); e Tessie Beck 53 
Martins, em segundo lugar, como nota final 7,41 (sete vírgula quarenta e um). Após a leitura 54 
do parecer, o Conselho aprovou o resultado final do Concurso. O próximo assunto da pauta 55 
foi o Processo 23081. 016030/2016-56, referente a contratação da FATEC para a execução 56 
do projeto “Estudo, Fase 3, multicêntrico, randomizado, aberto para avaliar a eficácia e 57 
segurança de Plazomicina em comparação com Colistina em pacientes com infecção por 58 
enterobactérias resistentes ao Carbapenem (CRE)” do Departamento de Clínica Médica. 59 
Após breve explicação do Diretor do CCS e do Chefe do Departamento de Clínica Médica, 60 
professor Fábio Comim, sobre o projeto, os Conselheiros do CCS aprovaram a solicitação. 61 
A seguir, tratou-se do Processo 23081.010551/2016-06, que encaminha Termo de Adesão ao 62 
Programa Especial para participação em atividades de Ensino, Pesquisa e Extensão – 63 
bolsista Recém-doutor - de Micheli Mainardi Pillat – do Departamento de Fisiologia e 64 
Farmacologia, que foi aprovado pelo Conselho. O próximo tópico da pauta foi o Processo 65 
23081.007404/2015-61, referente à revalidação de diploma do Curso de Licenciatura em 66 
Terapia Ocupacional obtido junto à Universidade Nacional de San Martin, Argentina, de 67 
Michelle Valls, que foi aprovada pelo Conselho, com o título de bacharel, tendo em vista da 68 
requerente cumprir os requisitos exigidos. A seguir, foi posto em discussão o Processo 69 
23081.015209/2016-96, que encaminha Acordo de Cooperação Internacional a ser firmado 70 
entre a UFSM e a East Tennessee State University, proveniente do Departamento de 71 
Fonoaudiologia, que, após esclarecimentos, foi aprovado pelos Conselheiros do CCS. A 72 
seguir, tratou-se do Processo 23081.014417973/2015-63, referente ao resultado final do 73 
Concurso Público para Professor Assistente A, Nível 1, na área de Ciências da Saúde, 74 
subárea Medicina/ Pediatria (Departamento de Pediatria e Puericultura). Após a realização 75 
do Concurso, foram aprovadas as seguintes candidatas: Tatiane de Campos, em primeiro 76 
lugar, com nota final 7,57 (sete vírgula cinquenta e sete); e Márcia Taschetto Motta, em 77 
segundo lugar, com nota final 7,44 (sete vírgula quarenta e quatro). Após a leitura do 78 
parecer da CLN, o resultado final do Concurso foi aprovado. O próximo assunto foi o 79 
Processo 23081.012539/2015-49, referente ao resultado final do Concurso Público para 80 
Professor Adjunto na área de Fisiologia (Departamento de Fisiologia e Farmacologia). Após 81 
a realização do Concurso, foram aprovados os seguintes candidatos: Gabriela Trevisan dos 82 
Santos, em primeiro lugar, com nota final 9,34 (nove vírgula trinta e quatro); Cristiani 83 
Folharini Bortolatto, em segundo lugar, com nota final 7,86 (sete vírgula oitenta e seis); e 84 
César Augusto Brüning, em terceiro lugar, com nota final 7,28 (sete vírgula vinte e oito). 85 
Em assuntos gerais, o professor José Edson da Silva passou a palavra, primeiramente, à 86 
representante discente do Curso de Medicina, Francine Bondan, que divulgou o evento XX 87 
Encontro Regional dos estudantes de Medicina que será realizado no período de 26 a 29 de 88 
maio de 2016. Em seguida, a professora Márcia Keske Soares, chefe do Departamento de 89 
Fonoaudiologia, prestou informações sobre as dificuldades enfrentadas pelo Serviço de 90 
Atendimento Fonoaudiológico (SAF), localizado no prédio do antigo HUSM, em virtude do 91 
não funcionamento dos elevadores do prédio, que impacta nas atividades de atendimento 92 
realizadas pelo setor. O professor José Edson da Silva, então, deu maiores informações 93 
sobre essa problemática de difícil solução, tendo em vista o custo alto para aquisição de um 94 
novo elevador e o fato de que o SAF deve mudar-se para o campo em breve; segundo ele, a 95 
solução fornecida pela Pró-reitoria de Infraestrutura foi a realização de uma manutenção 96 
provisória do elevador para mantê-lo em funcionamento até a mudança do setor para o 97 
Campus. Por último, o professor José Edson falou da situação financeira difícil que a UFSM 98 
enfrenta, ressaltando que há a previsão de cortes no orçamento na ordem de 60% no 99 
investimento e 20% no custeio e que a Universidade tem pagamentos atrasados.  A seguir, o 100 



Presidente do Conselho encerrou a reunião, agradecendo a presença de todos.  Eu, Murilo da 101 
Silva Dornelles, Secretário Administrativo do CCS, lavrei a presente ata, que segue 102 
devidamente assinada e acompanhada da lista de presença. 103 
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