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Aos trinta e um dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezesseis, às 14h, teve 7 
início a 399a (tricentésima nonagésima nona) 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 aprovada pelos Conselheiros: Apreciação da ata da sessão 398; 10 
Apreciação de convênios: Processo 23081.038821/2016-37 - Contratação da FATEC para 11 
execução do projeto Tecnologias Analíticas e Ensaios Pré-Clínicos para Avaliação de 12 
Produtos Biotecnológicos - Departamento de Farmácia Industrial; Processo 13 
23081.037039/2016-09 - Contratação da FATEC para execução do projeto Prevalência de 14 
Anticorpos Antileptospiras em Animais de Produção e Companhia da Região Sul do Brasil - 15 
Departamento de Microbiologia e Parasitologia; Processo 23081.038523/2016-47 - Acordo 16 
de Cooperação Internacional a ser firmado entre a UFSM e a Universidad Católica de 17 
Murcia, Espanha - PPG Enfermagem; Aprovação de concursos: Aprovação da Banca de 18 
Avaliação para Promoção à Classe de Professor Titular - professores Alexandre Pistóia e 19 
Marcos Martins Neto; Análise concessão de título: Processo 23081.038347/2016-43 - 20 
Solicita Concessão do título de Honoris Causa para Ulf Magnus Emanuel Wikesjo pela 21 
Universidade Federal de Santa Maria - PPG Odontologia; Sugestão profª Marinel 22 
Dall'Agnol: posicionamento do CCS em relação ao anúncio de privatização do Hospital 23 
Regional e posicionamento do CCS a respeito, uma vez que o Conselho já havia aprovado o 24 
parecer de que este hospital deveria ser administrado pela UFSM via EBSERH e 100% 25 
SUS; e Comunicações: Necessidade de intensificar o Processo de Autoavaliação, junto aos 26 
docentes, técnicos-administrativos em educação, e principalmente, entre os alunos; Dia do 27 
servidor público, realização de Coffee Break, dia 27 de outubro, às 15h, sala de reuniões. 28 
Inicialmente foi apresentada a pauta e após discutiu-se sobre a ata da reunião 398, sendo 29 
aprovada sem modificações. Sobre a pendência da última reunião, em relação ao 30 
Regulamento da Residência, Professor Fábio Comim, Chefe do Departamento de Clínica 31 
Médica informou que as discussões ainda estão em andamento e que deve passar novamente 32 
para aprovação na próxima reunião. O próximo item da pauta foi o Processo 33 
23081.038821/2016-37 que tratava da Contratação da FATEC para execução do projeto 34 
Tecnologias Analíticas e Ensaios Pré-Clínicos para Avaliação de Produtos Biotecnológicos, 35 
do Departamento de Farmácia Industrial, o processo já havia tramitado no CCS, mas de 36 
forma global, tendo sido orientado pela FATEC que parte do valor do projeto original, 37 
destinada a pesquisa (R$ 720.000,00) seja transferido a outro projeto de pesquisa, sendo os 38 
gastos detalhados em novo plano de aplicação dos recursos, tendo a professora Melânia 39 
Palermo Manfron como supervisora financeira do projeto, processo foi homologado pelos 40 
Conselheiros. O próximo item da pauta Processo 23081.037039/2016-09 - Contratação da 41 
FATEC para execução do projeto Prevalência de Anticorpos Antileptospiras em Animais de 42 
Produção e Companhia da Região Sul do Brasil - Departamento de Microbiologia e 43 
Parasitologia. Professor José Edson salienta que os valores dos projetos são todos uma 44 
previsão para o período. Profª Luciane Teresinha Lovato explica que este processo também 45 
já foi aprovado pelo Conselho em outro momento, mas houve uma alteração, na qual ela está 46 
assumindo como coordenadora do projeto e alguns outros ajustes; a seguir o Processo foi 47 
homologado pelos Conselheiros. O próximo item da pauta apresentado foi o Processo 48 
23081.038523/2016-47 - Acordo de Cooperação Internacional a ser firmado entre a UFSM e 49 
a Universidad Católica de Murcia, Espanha - PPG Enfermagem, é um projeto guarda-chuva, 50 



que tem finalidade de pleitear uma bolsa para o aluno que irá realizar o doutorado sanduíche 51 
no exterior, sendo que até o momento a UFSM não tinha convênio com tal Universidade. A 52 
seguir, os Conselheiros homologaram o convênio. O próximo item da pauta aprovação da 53 
Banca de Avaliação para Promoção à Classe de Professor Titular do Departamento de 54 
Estomatologia - professores Alexandre Pistóia e Marcos Martins Neto. Serão apresentadas 55 
as teses no dia 18/11/2016, na parte da manhã. Compõe a banca professores titulares: 56 
Professor Ângelo Pegoraro Mânfio (Presidente) (UNIFRA), Heloísa Emília Dias da Silveira 57 
(UFRGS) e professor Eduardo Costa Stuart Soares (UFC) e como suplentes: professor José 58 
Edson Paz da Silva (UFSM) e Luiz Fernando Machado da Silveira (UFPEL). A seguir, os 59 
Conselheiros homologam composição da banca, tendo apenas uma abstenção, pois um dos 60 
Conselheiros, professora Isabela de Albuquerque, possui grau de parentesco com um dos 61 
candidatos. Não serão apresentados memoriais, apenas teses. O próximo item da pauta é o 62 
Processo 23081.038347/2016-43, que solicita Concessão do título de Honoris Causa para 63 
Ulf Magnus Emanuel Wikesjo pela Universidade Federal de Santa Maria - PPG 64 
Odontologia, que participará como convidado de um evento na UFSM em meados de 65 
novembro. Professor José Edson explica que foi solicitado que o Conselho do Centro 66 
analisasse e enviasse parecer ao Gabinete do Reitor, e traz cópias do Estatuto da UFSM, art 67 
109, que trata do título de Honoris Causa. Cita o caso do Dr. Ivo Pitanguy. É feita a leitura 68 
da solicitação e após abre-se para discussões. A maioria delas questionava a necessidade de 69 
o docente ser agraciado com tal título e não outro, bem como a contrapartida disto para com 70 
a UFSM, ou mesmo aguardar pela vinculação do docente com a UFSM, havendo 71 
preocupação com a não vulgarização do título, uma vez que todos os Programas ou 72 
Departamentos podem solicitar o mesmo título à figuras representativas nas suas áreas. Não 73 
tendo esclarecimentos suficientes por parte dos Conselheiros, ficou decidida a não 74 
aprovação na presente reunião, cabendo, devido à necessidade de decisão em tempo hábil 75 
até o evento. Foi sugerido ainda que fosse concedido título de visitante ilustre, porém a 76 
decisão pode ser dada ad referendum por parte do Diretor foi o sugerido pelos Conselheiros. 77 
Em relação ao próximo item da pauta, sobre posicionamento do CCS em relação ao anúncio 78 
de privatização do Hospital Regional é dada a palavra a professora Liane Righi, do 79 
Departamento de Saúde da Comunidade, que expõe as preocupações em relação à formação 80 
na área de saúde. Explana sobre a linha de tempo de negociação para compor a rede de 81 
atenção loco regional de atenção à saúde, onde há a preocupação de compor a rede de 82 
atenção e ser de assistência, bem como servir ao ensino; sobre o momento histórico do país e 83 
as novas eleições na cidade, que explicam a solicitação de um posicionamento por parte do 84 
CCS. Havia um acordo anterior para o Hospital aderir a EBSERH e agora a discussão de 85 
possibilidade de ser filantrópico. Questionando os efeitos que tais decisões podem causar 86 
seja no ensino, quanto na comunidade. Após algumas colocações, professor José Edson 87 
solicita parecer por escrito por parte do Departamento de Saúde da Comunidade a fim de 88 
enviar a Reitoria que o CCS defende que o Hospital Regional continue sendo 100% SUS, 89 
pertença a rede regional e que seja garantido campo de estágio dos estudantes da UFSM e 90 
discutir garantias que não sobrecarreguem o HUSM. Em comunicações, primeiramente 91 
professor José Edson coloca que outros Centros estão discutindo outros assuntos, e 92 
exemplifica as discussões sobre a reforma do ensino médio e fala um pouco sobre a PEC 93 
241. Convida a todos para participar de um coffee break em comemoração ao Dia do 94 
Servidor público; comenta sobre a situação financeira do CCS, os recursos remanescentes 95 
em algumas rubricas, e, posteriormente, solicita que todos divulguem entre os pares que 96 
todos respondam às avaliações no portal (auto-avaliação, avaliação institucional). Professor 97 
Valdecir da Costa comunica sobre as comemorações dos 40 anos do curso de graduação de 98 
enfermagem. A seguir, o Vice-Presidente do Conselho, professor Renato Borges Fagundes, 99 
encerrou a reunião, agradecendo a presença de todos. Eu, Emily Vivian Valcarenghi, 100 



representante Técnico-Administrativo em Educação do CCS, lavrei a presente ata, que segue 101 
devidamente assinada e acompanhada da lista de presença. 102 
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