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Aos vinte e nove dias do mês de junho do ano de dois mil e dezesseis, às 14h, teve início a 7 
395a (tricentésima nonagésima quinta) reunião ordinária do Conselho do Centro de Ciências 8 
da Saúde. Presidida pelo Professor José Edson Paz da Silva a reunião teve seguinte proposta 9 
inicial de pauta: Apreciação da ata da sessão 394; Processo 23081.017985/2016-21. 10 
Encaminha Protocolo de intenções a ser firmado entre a UFSM e a Fundação Universidade 11 
de Passo Fundo. Departamento de Fisiologia e Farmacologia; Processo 23081.008969/2011-12 
32. Reabertura do Concurso Público para Professor Adjunto na área de Ciências da 13 
Saúde/Medicina/Obstetrícia – homologação; Assuntos Gerais. O Presidente do Conselho do 14 
CCS, sugeriu a inclusão na pauta o Processo 23081.010058/2016-80, relativo ao resultado 15 
final do Concurso Público para Professor Auxiliar A, Nível 1, na área de Saúde Coletiva, o 16 
que foi aceito pelos Conselheiros. O primeiro item pauta foi a ata 394 da reunião de maio de 17 
2016, que foi aprovada com as seguintes alterações: na linha 107, onde se lê “pois hoje o 18 
programa tem Curso de doutorado”, leia-se “pois hoje o curso já tem até Curso de 19 
doutorado”; na linha 98, onde se lê a “a professora Márcia Keske Soares defendeu a ideia de 20 
não haver necessidade de FGs para secretários de departamento, pois, para ela, eles não 21 
fazem atividades além de suas atribuições”, leia-se “ a ´professora Márcia Keske Soares 22 
defendeu que a questão das FGs deve ser revista e os critérios para distribuição 23 
estabelecidos, dando transparência a esses. Segundo ela, deveria ser considerado se e quais 24 
Técnicos Administrativos em Educação deveriam receber a Função Gratificada já que 25 
atendem demandas inerentes ao seu cargo, em sua maioria.”; na linha 86, onde se lê “o 26 
Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) que pretende a ser por 10 anos”, leia-se “o 27 
Plano de Desenvolvimento Institucional terá validade de 10 anos”. A seguir, tratou-se do 28 
Processo 23081. 017985/2016-21, que Encaminha Protocolo de intenções a ser firmado 29 
entre a UFSM e a Fundação Universidade de Passo Fundo, enviado pelo Departamento de 30 
Fisiologia e Farmacologia, o qual foi aprovado pelo Conselho do CCS. No próximo assunto, 31 
tratou-se do Processo 23081.008969/2011-32, referente à homologação do resultado da 32 
reabertura do Concurso Público para Professor Adjunto na área de Ciências da 33 
Saúde/Medicina/Obstetrícia. O Professor José Edson explicou que o Concurso de 2011 foi 34 
reaberto para atender decisão judicial, sendo o candidato responsável pelo recurso judicial 35 
convocado para participar do certame, porém como não compareceu, o Concurso foi 36 
encerrado mantendo-se o resultado anterior. Após a explicação, o Conselho do CCS 37 
homologou o Processo. A seguir, tratou-se do Processo 23081.010058/2016-80, relativo ao 38 
resultado final do Concurso Público para Professor Auxiliar A, Nível 1, na área de Saúde 39 
Coletiva. Após a realização do Concurso, resultaram aprovados os seguintes candidatos: 40 
Fernando Ribas Feijó, em primeiro lugar, com nota final 7,99 (sete vírgula noventa e nove); 41 
e Marcos Antonio de Oliveira Lobato, em segundo lugar, com nota final 7,12 (sete vírgula 42 
doze). O resultado final foi, então aprovado pelo Conselho.    Em assuntos gerais, o 43 
professor José Edson Paz da Silva falou sobre a necessidade da indicação de um membro 44 
titular e outro suplente na Comissão de Implantação e Acompanhamento dos Projetos 45 
Políticos Pedagógicos de Curso, sendo as professoras Amara Battistel, do Curso de Terapia 46 
Ocupacional, e a professora Hedioneia Pivetta, do Curso de Fisioterapia designadas como 47 
titular e suplente, respectivamente. A seguir, o Professor José Edson da Silva falou também 48 
da necessidade de indicar um membro suplente para o Conselho Municipal de Saúde, sendo 49 
a professora Liane Beatriz Righi, do Departamento de Saúde da Comunidade, designada 50 



para tal função. O Professor José Edson da Silva falou também da importância dos 51 
dirigentes liberarem seus servidores para participarem de Comissões de Sindicâncias de 52 
Processos Administrativos Disciplinares, além de ressaltar que os servidores devem manter 53 
uma postura de ética profissional para evitar mal entendidos e problemas, informando que a 54 
Direção tem recebido relatos de problemas relacionados a isso. Em seguida, o Presidente do 55 
Conselho informou da discussão sobre a territorialização de campos de estágio e de atuação 56 
de discentes nas unidades de saúde do município, e da importância de garantir o espaço da 57 
UFSM. Além disso, mencionou que a zona leste de Santa Maria não possui uma unidade de 58 
pronto atendimento, o que é um grande problema para os habitantes dessa área e, que por 59 
isso, seria interessante a UFSM engajar-se em viabilizar o estabelecimento de um PA na 60 
região. Para isso, citou três possíveis soluções: o HUSM voltar a ter atendimento de porta 61 
aberta; a abertura de uma Unidade de Pronto Atendimento na região ou junto ao HUSM; ou, 62 
então, a UFSM atuar junto ao Posto de Saúde da Wilson Noal. Em seguida, os Conselheiros 63 
do CCS debateram sobre o assunto, discutindo qual o papel da UFSM na área da saúde do 64 
município. A seguir, o Presidente do Conselho encerrou a reunião, agradecendo a presença 65 
de todos. Eu, Murilo da Silva Dornelles, Secretário Administrativo do CCS, lavrei a presente 66 
ata, que segue devidamente assinada e acompanhada da lista de presença. 67 
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