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Aos vinte e seis dias do mês de abril do ano de dois mil e dezessete, às 14h, teve 7 
início a 403a (quadringentésima 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 aprovada pelos Conselheiros:  10 

Apresentação do projeto ITEP Jr.; Apreciação da ata da sessão 402; Apreciação de 11 
convênios: Processo 23081.014524/2017-87 – Terapia Ocupacional – Convênio de estágio 12 
entre a UFSM e o Estado do Rio Grande do Sul/Secretaria de Segurança Pública (Ad 13 
referendum); Processo 23081.013894/2017-28 – Medicina – Convênio de estágio a ser 14 
firmado entre a UFSM e o Hospital São José (Ad referendum); Processo  15 
23081.015663/2017-28 – Curso de Fisioterapia – Convênio de estágio a ser firmado entre a 16 
UFSM e a Associação Hospitalar Beneficente São Vicente de Paulo (Ad referendum); 17 
Processo 23081.017219/2017-47 – Curso de Fisioterapia – Convênio de estágio a ser 18 
firmado entre a UFSM e a Clínica de Fisioterapia e do Esporte LTDA (Ad referendum); 19 
Processo  23081.0355098/2016-34 – PPG Odontologia – Encaminha resultado final para 20 
professor visitante; Apreciação de Termos de Adesão: Processo 23081.015329/2017-74 – 21 
Termo de Adesão de Maria Isabel de Azevedo; Memorando 053/2017 – PPG Farmacologia-22 
Encaminha Termo de Adesão de Micheli Mainardi Pillat; Memorando 068/2017 – PPG 23 
Farmacologia – Encaminha Termo de Adesão de Leonardo José Gil Barcellos; Memorando 24 
070/2017 – PPG Farmacologia – Encaminha Termo de Adesão de Adair Roberto Soares dos 25 
Santos; Memorando 072/2017 – PPG Farmacologia – Encaminha Termo de Adesão de 26 
Camila Simonetti Pase; Memorando 075/2017 – PPG Farmacologia – Encaminha Termo de 27 
Adesão de Lenise de Lima Silva; Resultado de Concurso Público: Processo 28 
23081.039655/2016-96 – Departamento de Pediatria e Puericultura – Encaminha resultado 29 
final do concurso para professor Auxiliar na área de Ciências da Saúde, subárea 30 
Medicina/Pediatria; Solicitação de abertura de concurso público para professor de carreira 31 
do Magistério Superior, classe Assistente A, do Departamento de Ginecologia e Obstetrícia;  32 
discussão da Atualização do Regimento Interno do Centro; Assuntos Gerais. O Presidente 33 
do Conselho do CCS abriu a reunião informando que iniciariam com a apresentação do 34 
projeto do pessoal da ITEP Jr. Após a explanação, abriu-se o espaço para questionamentos. 35 
Após alguma discussão, ficou definido que seria disponibilizado aos departamentos e cursos 36 
as planilhas para serem analisadas, além de disponibilizar no site do CCS. A reunião 37 
prosseguiu com a apreciação da Ata da sessão 402, que foi corrigida na linha 31, referente a 38 
aprovação do Processo 23081.039038/2016-91, sendo o correto o Ad referendum do mesmo. 39 
Sem mais correções, a ata foi aprovada. O próximo item são os convênios, começando com 40 
o Ad referendum do processo 23081.014524/2017-87, que encaminha o convênio de estágio 41 
entre a UFSM e o Estado do Rio Grande do Sul/Secretaria de Segurança Pública, da Terapia 42 
Ocupacional. Após uma breve explanação da professora Ana Luiza Ferrer, foi posto em 43 
votação e aprovado. O item seguinte, o Ad referendum do processo 23081.013894/2017-05, 44 
que encaminha o convênio de estágio a ser firmado entre a UFSM e o Hospital São José 45 
(Criciúma/SC). Sem solicitações de esclarecimento, foi posto em votação e aprovado.  O 46 
próximo item é o Ad referendum do processo 23081.015663/2017-28, convênio de estágio a 47 
ser firmado entre a UFSM e a Associação Hospitalar Beneficente São Vicente de Paulo 48 
(Passo Fundo/RS), do curso de Fisioterapia. Sem pedidos de esclarecimentos, é posto em 49 
votação e aprovado. O item seguinte, o Ad referendum do processo 23081.017219/2017-47, 50 



que encaminha o convênio de estágio a ser firmado entre a UFSM e a Clínica de Fisioterapia 51 
e do Esporte LTDA (Foz do Iguaçu/PR), do curso de Fisioterapia. Sem questionamentos, é 52 
posto em votação e aprovado. O próximo item da pauta é o processo 23081.0355098/2016-53 
34, resultado final para professor visitante, do Programa de Pós-Graduação de Ciências 54 
Odontológicas. Inicialmente, o Diretor José Edson explanou que o professor aprovado, 55 
candidato Mario Augusto Brondani, aprovado em primeiro lugar com nota 10,0 (dez virgula 56 
zero), encaminhou uma carta, já anexada ao processo, informando que não poderá assumir a 57 
vaga caso ele fosse selecionado. Devido a esta situação, há a necessidade de aprovar essa 58 
desistência para agilizar o processo para abertura de uma nova seleção para professor 59 
visitante. Também foi informado que não há candidatos suplentes. Sendo assim, foi aberto 60 
para questionamentos, não havendo questionamentos, foi aprovado o resultado final e 61 
homologada a desistência do candidato. Os próximos itens são relacionados aos Termos de 62 
Adesão, sendo que foi explanado pelo Diretor que todos eles foram aprovados pela CLN e 63 
que estas aprovações estão anexadas aos respectivos processos e memorandos. O primeiro 64 
termo de adesão é o processo 23081.015329/2017-74, referente ao Termo de Adesão de 65 
Maria Isabel Azevedo, do Departamento de Microbiologia e Parasitologia. Foi aberto para 66 
questionamentos, não havendo questionamentos, foi aprovado. Os próximos termos de 67 
adesão são os memorandos 053/2017, do PPG Farmacologia que encaminha o Termo de 68 
Adesão de Micheli Mainardi Pillat; memorando 068/2017 do PPG Farmacologia, que 69 
encaminha o Termo de Adesão de Leonardo José Gil Barcellos; memorando 070/2017, do 70 
PPG Farmacologia que encaminha o Termo de Adesão de Adair Robertos Soares dos 71 
Santos; memorando 072/2017, do PPG Farmacologia que encaminha o Termo de Adesão de 72 
Camila Simonetti Pase e o memorando 075/2017, do PPG Farmacologia que encaminha o 73 
Termo de Adesão de  Lenise de Lima Silva. Todos estes Termos foram analisados em bloco, 74 
não havendo questionamentos, foi posto em votação e aprovados. O item seguinte é o 75 
processo 23081.039655/2016-96, que encaminha o Resultado Final do Concurso Público 76 
para professor Auxiliar na área de Ciências da Saúde, subárea Medicina/Pediatria. A 77 
candidata Rejane Bermudes Costa Beber foi aprovada com nota final 8,18 (oito virgula 78 
dezoito). Foi posto em votação, não havendo questionamentos, o resultado final foi 79 
aprovado pelo Conselho. O próximo item solicita a abertura de Concurso para Professor de 80 
Carreira do Magistério Superior, classe Assistente A, do Departamento de Ginecologia e 81 
Obstetrícia. Foi informado pelo Diretor que para haver rebaixamento de requisitos, há a 82 
necessidade de aprovação pelo Conselho, visto a ausência de candidatos em concursos 83 
anteriores. Não havendo questionamentos, foi posto em votação e aprovado. O item 84 
seguinte, atualização do Regimento Interno foi inicialmente discutido sobre como seria 85 
tratado na reunião. Após discussão, foi decidido que os membros do Conselho 86 
encaminhariam à Direção do CCS as demandas e sugestões de alteração, para na reunião 87 
posterior ser exposto estas sugestões e discussão. Em assuntos gerais, o Diretor José Edson 88 
informou sobre as dificuldades financeiras da Universidade Federal de Santa Maria, orientou 89 
aos conselheiros a evitar gastos desnecessários e solicitou que as demandas fossem feitas 90 
dentro de um período menor e não de forma anual. Foi também decidido a publicação de 91 
uma carta de apoio ao Magnífico Reitor Paulo Afonso Burmann, em relação à sua fala na 92 
Câmara de Vereadores de Santa Maria, sobre as dificuldades financeiras da UFSM. A 93 
seguir, o Presidente do Conselho, professor José Edson Paz da Silva, encerrou a reunião, 94 
agradecendo a presença de todos. Eu, Alex França Perottoni, secretário do Centro de 95 
Ciências da Saúde, lavrei a presente ata, que segue devidamente assinada e acompanhada da 96 
lista de presença. 97 
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