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Aos três dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezesseis, às 14h, teve início a 396a 7 
(tricentésima nonagésima sexta) 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 395; Processo 10 
23081.022644/2016-77 - Encaminha Convênio a ser firmado entre a UFSM e a Casa de 11 
Saúde – Curso de Residência Médica; Processo 23081.024146/2016-69 - Encaminha 12 
Convênio a ser firmado entre a UFSM e o Município de Santa Maria – Curso de Residência 13 
Médica; Processo 23081.021454/2016-32 - Contratação da FATEC para execução do 14 
Projeto “Prestação de serviços de Diagnóstico e Tratamento de Acometimentos Fúngicos” – 15 
aprovação “ad referendum” – Departamento de Microbiologia e Parasitologia; Processo 16 
23081.019893/2016-85 - Solicita revisão do Concurso Público para Docente, Edital Nº 17 
140/2015, área de Enfermagem de Saúde Pública, do Departamento de Enfermagem; e 18 
Assuntos Gerais. Inicialmente, o Presidente do Conselho, Professor José Edson Paz da Silva, 19 
fez algumas comunicações ao Conselho, informando da realização da recepção aos calouros 20 
no dia 10 de agosto, o evento que ocorrerá em homenagem ao dia dos pais e mencionou 21 
sobre as mídias sociais do CCS que são atualizadas constantemente pela Assessoria de 22 
Comunicação e a importância de acessá-las. A seguir, como primeiro ponto da pauta, foi 23 
posta em apreciação a ata 395 do Conselho de 29 de junho de 2016, que foi aprovada com 24 
pequenos reparos em sua redação, tendo uma abstenção da professora Elisabeta Nietsche do 25 
Departamento de Enfermagem. Em seguida, foi posto em pauta o Processo 26 
23081.022644/2016-77, relativo ao Convênio a ser firmado entre a UFSM e a Casa de 27 
Saúde, tendo como interessado o Curso de Residência Médica, que aprovado pelo Conselho 28 
após breve discussão. O próximo item da pauta foi o Processo 23081.024146/2016-69, que 29 
encaminha Convênio a ser firmado entre a UFSM e o Município de Santa Maria, do Curso 30 
de Residência Médica, que foi também aprovado pelos Conselheiros. A seguir, foi posta em 31 
discussão a aprovação “ad referendum” do Processo 23081.021454/2016-32, referente à 32 
contratação da FATEC para execução do Projeto “Prestação de serviços de Diagnóstico e 33 
Tratamento de Acometimentos Fúngicos”, do Departamento de Microbiologia e 34 
Parasitologia, a qual foi homologada pelo Conselho do CCS. O próximo item da pauta foi o 35 
Processo 23081.019893/2016-85, que solicita revisão do Concurso Público para Docente, 36 
Edital Nº 140/2015, área de Enfermagem de Saúde Pública, do Departamento de 37 
Enfermagem. Após esclarecimentos prestados pelos representantes do Curso de 38 
Enfermagem no Conselho sobre o Concurso, os Conselheiros do CCS homologaram o 39 
parecer da Comissão de Legislação e Normas do CCS que indicou a manutenção do 40 
resultado final da banca examinadora do Concurso. O professor José Edson, Presidente do 41 
Conselho, mencionou algumas questões que vêm trazendo problemas para os Concursos, e 42 
ressaltou a necessidade da observância de evitar, dentro do Departamento, a participação de 43 
membros que possam ter parentesco ou relações próximas a possíveis concorrentes nos 44 
certames, para prevenir qualquer tipo de problema à lisura do Concurso. Em assuntos gerais, 45 
primeiramente o Presidente do Conselho fez alguns informes sobre as obras que estão sendo 46 
realizadas no âmbito do Centro. Depois, deu algumas informações relativas ao orçamento da 47 
Universidade. A seguir, o Presidente do Conselho encerrou a reunião, agradecendo a 48 
presença de todos. Eu, Murilo da Silva Dornelles, Secretário Administrativo do CCS, lavrei 49 
a presente ata, que segue devidamente assinada e acompanhada da lista de presença. 50 
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