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Aos cinco dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezesseis, às 14h, teve início a 398a 7 
(tricentésima nonagésima oitava) 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 aprovada pelos Conselheiros: Apreciação da ata da sessão 397; Processo 10 
23081.017562/2016-19: Concurso Público para Professor Adjunto na área/subárea 11 
Fonoaudiologia/Motricidade Orofacial e Disfagia – homologação do resultado final – 12 
Departamento de Fonoaudiologia; Abertura de Concurso Público na área de 13 
Medicina/Clínica Médica/Infectologia para Professor Assistente com regime de trabalho de 14 
40 horas semanais sem Dedicação Exclusiva – Departamento de Clínica Médica; Processo 15 
23081.006313/2014-28: Requer revalidação de diploma do Curso de Enfermagem obtido 16 
junto à Universidad de La República (Uruguai) - Interessado: Yoise Loriley Nunez 17 
Ballesteros – Curso de Enfermagem; Processo 23081.032485/2016-19: Homologação da 18 
aprovação “ad referendum” da Contratação da FATEC para Execução do Projeto “Melhoria 19 
na Qualidade de Saúde Bucal da Comunidade de Santa Maria” – Departamento de 20 
Estomatologia; e Assuntos Gerais. Inicialmente, discutiu-se sobre a ata da reunião 397, e por 21 
deliberação do Conselho, optou-se pela rediscussão do Processo 23081.012417/2015-52, 22 
referente à atualização do Projeto Político Pedagógico do Curso de Residência Médica e, 23 
portanto, na proposta de ata encaminhada, na linha 51, onde se lê “A professora Tânia 24 
Resener explicou mais sobre a atualização do PPG e, a seguir, os Conselheiros aprovaram o 25 
processo”, leia-se “A professora Tânia Resener explicou mais sobre a atualização do PPP e 26 
ficou definido que o Processo será rediscutido em reunião com os departamentos do Curso 27 
de Medicina para esclarecimento e acerto de determinados pontos do Regulamento do 28 
programa”. O resto da ata encaminhado permaneceu sem reparos, e então a mesma foi 29 
aprovada com as modificações supracitadas. O próximo item da pauta foi o Processo 30 
23081.017562/2016-19, que encaminhou o resultado final do Concurso Público para 31 
Professor Adjunto na área/subárea Fonoaudiologia/Motricidade Orofacial e Disfagia, do 32 
Departamento de Fonoaudiologia. Foram aprovadas no Concurso as seguintes candidatas: 33 
Angela Ruviaro Busanello Stella, em primeiro lugar, com nota final 9,35 (nove vírgula zero 34 
trinta e cinco); Geovana de Paula Bolzan, em segundo lugar, com nota final 8,98 (oito 35 
vírgula noventa e oito); e Marizete Ilha Ceron, em terceiro lugar, com nota final 7,40 (sete 36 
vírgula quarenta). A seguir, os Conselheiros homologaram o resultado final do Concurso. O 37 
próximo item da pauta a ser posto em discussão foi a abertura de Concurso Público na área 38 
de Medicina/Clínica Médica/Infectologia para Professor Assistente, com regime de trabalho 39 
de 40 horas semanais sem Dedicação Exclusiva, do Departamento de Clínica Médica, que 40 
foi aprovada pelo Conselho após a leitura do parecer da Comissão de Legislação e Normas 41 
(CLN). Em seguida, tratou-se do Processo 23081.006313/2014-28, que Requer revalidação 42 
de diploma do Curso de Enfermagem obtido junto à Universidad de La República (Uruguai) 43 
de Yoise Loriley Nunez Ballesteros. Após a leitura do parecer da CLN, os Conselheiros 44 
aprovaram a revalidação do diploma da requerente, pois a mesma cumpriu os requisitos 45 
exigidos pela Comissão de revalidação do Curso de Enfermagem. O próximo item da pauta 46 
foi a aprovação “ad referendum” da Contratação da FATEC para Execução do Projeto 47 
“Melhoria na Qualidade de Saúde Bucal da Comunidade de Santa Maria” do Departamento 48 
de Estomatologia, que foi homologada pelos Conselheiros. Em assuntos gerais, 49 
primeiramente o Professor Fábio Comim, Chefe do Departamento de Clínica Médica, 50 



apresentou algumas demandas dos médicos residentes do HUSM, que em alguns momentos 51 
atendem sem ter um preceptor de plantão. A Professora Themis Kessler, representante do 52 
HUSM, falou que o Hospital está buscando soluções e que serão liberadas novas vagas para 53 
contratação de médicos, visando suprir essa demanda. Após mais discussões sobre a atuação 54 
do CCS dentro dos espaços do HUSM, houve o entendimento da necessidade da realização 55 
de uma reunião com os setores envolvidos no assunto para a solução de problemas. A seguir, 56 
o Presidente do Conselho encerrou a reunião, agradecendo a presença de todos. Eu, Murilo 57 
da Silva Dornelles, Secretário Administrativo do CCS, lavrei a presente ata, que segue 58 
devidamente assinada e acompanhada da lista de presença. 59 
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