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Aos vinte e nove dias do mês de março do ano de dois mil e dezessete, às 14h, teve 7 
início a 402a (quadringentésima segunda 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:  10 

Apreciação da ata da sessão 401; Apreciação de convênios: Processo 11 
23081.039038/2016-91 - Curso de Enfermagem – Convênio de aulas práticas a ser firmado 12 
entre a UFSM e o Lar das Vovozinhas; Processo 23081.043846/2016-52 – Homologação do 13 
Resultado Final da seleção pública para professor substituto na área de Cirurgia Geral – 14 
Departamento de Cirurgia; Processo 23081.036930/2016-10 – Homologação do Resultado 15 
Final do Concurso Público para professor adjunto A, na área de Morfologia/Anatomia 16 
humana - Departamento de Morfologia; Processo 23081.044654/2016-63 – Curso de 17 
Fisioterapia – Convênio a ser firmado entre a UFSM e o Município de Silveira Martins (Ad 18 
referendum); Processo  23081.009663/2017-99 – Curso de Terapia Ocupacional – Convênio 19 
a ser firmado entre a UFSM e o Hospital de Caridade Astrogildo de Azevedo (Ad 20 
Referendum); Processo 23081.013287/2017-37 – Departamento de Terapia Ocupacional – 21 
Encaminha Acordo de Cooperação Multilateral a ser firmado entre a UFSM, UNIFESP, 22 
Universitat Rovira I Virgili (Espanha), Universite de Montreal (Canadá) e outras; 23 
Revalidação de títulos – Enfermagem; Indicação do representante suplente no Conselho 24 
Universitário, em substituição ao professor Walter Blaya Perez; discussão da Atualização do 25 
Regimento Interno do Centro. O Presidente do Conselho do CCS questionou se alguém 26 
tinha interesse de pauta, não havendo indicações, a mesma foi aprovada. Após a aprovação 27 
da pauta, abriu-se discussão sobre a ata da reunião 401 de 08 de março de 2017, que foi 28 
aprovada com a correção do nome do Ciclo de Palestras Bioética Clínica e Cuidados em 29 
Final de Vida, do CCS/HUSM. Em relação aos Convênios, como próximo item da pauta foi 30 
o processo 23081.039038/2016-91 - Curso de Enfermagem – convênio de aulas práticas a 31 
ser firmado entre a UFSM e o Lar das Vovozinhas, que foi informado que ainda não está 32 
vindo no formado proposto na Reunião 401 (com um breve resumo), foi apresentado pelo 33 
professor Valdecir (Chefe do Departamento de Enfermagem) e sem solicitações de 34 
esclarecimentos, é aprovado. O próximo item da pauta foi Processo 23081.043846/2016-52 35 
homologação do Resultado Final da seleção pública para professor substituto na área de 36 
Cirurgia Geral, não precisava ser aprovado e foi somente apresentado ao Conselho. Como 37 
próximo item, temos o Processo 23081.036930/2016-10 – Homologação do Resultado Final 38 
do Concurso Público para professor adjunto A, na área de Morfologia/Anatomia humana - 39 
Departamento de Morfologia. Após a realização do concurso, os candidatos Marcelo Ulstra 40 
Soares, com nota 4,17 (quatro virgula dezessete) e Luciana da Silva Barbarena, com nota 41 
4,83 (quatro virgula oitenta e três) foram reprovados por não alcançarem nota mínima 7,00 42 
(sete virgula zero). Não havendo candidatos aprovados, o resultado final da seleção foi 43 
aprovada pelo Conselho. O item seguinte foi o Ad referendum do processo 44 
23081.044654/2016-63 – Curso de Fisioterapia – Convênio a ser firmado entre a UFSM e o 45 
Município de Silveira Martins, com uma breve explanação da professora Hedionéia sobre a 46 
ótima experiência do curso de Fisioterapia com os convênios firmado com a prefeitura de 47 
Silveira Martins. Foi posto em votação e sem solicitações de esclarecimentos, foi aprovado. 48 
O próximo item da pauta foi a votação do Ad referendum do Processo 23081.009663/2017-49 
99 – Curso de Terapia Ocupacional – Convênio a ser firmado entre a UFSM e o Hospital de 50 



Caridade Astrogildo de Azevedo, onde não houveram solicitações de esclarecimentos e 51 
colocado em votação, é aprovado. O próximo item da pauta foi o Ad referendum do 52 
Processo 23081.013287/2017-37 – Departamento de Terapia Ocupacional – Encaminha 53 
Acordo de Cooperação Multilateral a ser firmado entre a UFSM, UNIFESP, Universitat 54 
Rovira I Virgili (Espanha), Universite de Montreal (Canadá) e outras. Foi feito uma breve 55 
explanação sobre o acordo, que envolve várias Universidades do Brasil e de outros países. 56 
Após isso, foi posto em votação e aprovado. O item seguinte foi a revalidação de títulos da 57 
Enfermagem, sendo os candidatos os seguintes: Ian Ragide Souza da Silva, correspondendo 58 
ao processo nº 23081.022517/2016-78, tendo concluído o Curso de Enfermagem na 59 
Universidade Amazonica de Pando (Bolívia); Alfredo Clavijo Torres, correspondendo ao 60 
processo nº 23081.017934/2016-07, tendo concluído o Curso de Enfermagem na 61 
Universidade de Ciências Médicas de Villa Clara (Cuba); Anámaris Américo Lima Silva, 62 
correspondendo ao processo nº 23081.022516/2016-23, tendo concluído o Curso de 63 
Enfermagem na Universidade Amazonica de Pando (Bolívia). A candidata Anámaris 64 
Americo Lima Silva obteve nota 7,5 (sete virgula cinco), o candidato Ian Ragide Souza da 65 
Silva obteve nota 6,0 (seis virgula zero), já o candidato Alfredo Clavijo Torres apresentou 66 
documentos complementares de disciplinas cursadas na Faculdade Barão do Rio branco 67 
(UNINORTE/AC) com aprovação, sendo definido pela revalidação de títulos de todos os 68 
candidatos. Foi informado que a nota mínima para aprovação é 5,00 (cinco virgula zero). O 69 
resultado final foi então aprovado pelo Conselho. O item seguinte foi a substituição do 70 
professor Walter Blaya Perez, como suplente do Conselho Universitário. Após discussão, o 71 
próprio professor Walter se dispôs a continuar no Conselho, visto estar no primeiro mandato 72 
e pode ser reconduzido. O item seguinte, discussão sobre a Atualização do Regimento 73 
Interno do CCS. Foi citado os membros indicados para a Comissão de Atualização do 74 
Regimento Interno. Ficou definido que os membros do Conselho iriam encaminhar ao 75 
Secretário do CCS as indicações de alteração da proposta de Atualização do Regimento. 76 
Também foi proposto que a Atualização do Regimento fosse projetada para análise dos 77 
Conselheiros, e se possível um comparativo entre o Regimento atual e a Atualização, para 78 
comparativo e verificação do que será atualizado. Em assuntos gerais, o Diretor José Edson 79 
falou das avaliações do INEP através do formulário eletrônico, sendo sorteados os cursos de 80 
Medicina, Odontologia e Fisioterapia, além da obrigatoriedade de preenchimento deste 81 
formulário e os problemas que podem acarretar o não preenchimento do mesmo. 82 
Posteriormente foi falado da visita do MEC no Curso de Fisioterapia e do reconhecimento 83 
do bom trabalho feito pelo Curso.  Outro assunto tratado foi o problema do abastecimento de 84 
água que ocorreu no prédio do CCS devido a uma rachadura em um dos canos, causando 85 
problema de potabilidade da água. Apesar do problema, foi feito o conserto de forma rápida 86 
e não houveram danos maiores. O professor José Edson informou que foi trazido pelo 87 
professor Fábio Comin a questão das Funções Gratificadas dos servidores Técnicos-88 
Administrativos em Educação. Após discussão inicial, foi definido que deverá haver uma 89 
convocação dos TAEs para criação de critérios de distribuição das funções gratificadas. O 90 
próximo assunto foi sobre a Estatuinte, onde a professor Ana Paula Ramos de Souza, como 91 
membro da Comissão da Estatuinte, pediu a todos que comparecessem nas reuniões para 92 
contribuir na construção do novo Estatuto da Universidade Federal de Santa Maria. Além 93 
disso, foi proposto a criação de um e-mail coletivo do CCS, para acesso a informações da 94 
Estatuinte. Posteriormente, a professora Marinel Dall’Agnol pediu a palavra para explicar 95 
um pouco sobre a COSAI e propôs o convite a professora Beatriz para uma melhor 96 
explanação sobre o funcionamento geral da COSAI. Também foi proposto pela professora 97 
Marinel a criação de um núcleo para controle da atuação dos alunos nos locais de 98 
serviço/estágio. Outro assunto levantado foi a questão do estacionamento do CCS, que foi 99 
interditado para construção de um prédio do Hospital Universitário. O professor José Edson 100 



explanou sobre a situação e informou que foi ao Reitor Paulo Afonso Burmann e ao 101 
Engenheiro Rizzatti para solicitar a mudança na planta original, pois a mesma previa a 102 
inutilização do estacionamento do CCS. Por último, foi tratado sobre o HUSM/EBSERH 103 
com relação ao espaço para ensino, com a presença da professora Beatriz Porto. A 104 
professora explicou sobre os problemas do HUSM, das dificuldades em utilizar os espaços 105 
para ensino e dos problemas de horários. A professora Beatriz informou que há uma 106 
comissão que analisa as questões de ensino dentro do HUSM e que os professores com 107 
problemas de horários/espaço devem entrar em contato com essa comissão para resolver 108 
estes problemas. A seguir, o Presidente do Conselho, professor José Edson Paz da Silva, 109 
encerrou a reunião, agradecendo a presença de todos. Eu, Alex França Perottoni, secretário 110 
do Centro de Ciências da Saúde, lavrei a presente ata, que segue devidamente assinada e 111 
acompanhada da lista de presença. 112 
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