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ATA 232a

Data: 26/03/98
Local: Sala de Reuniões do CCS n" 1352
Participantes: Membros do Conselho do Centro, conforme lista de presença em anexo.
Assuntos: - Visita do Reitor e Pró-Reitor de Planejamento

- Orçamento
- Plano de incentivo aos docentes
- Revalidação de Diplomas de Graduação pelos Cursos do CCS
- Assuntos Gerais

Inicialmente o Professor Alberto Binato realizou a leitura da pauta da Reunião. Após
solicitou ao Conselho a aprovação da ATA 231 de 12/12/97 e as Atas das Reuniões
Extraordinárias de 13/01198e 23/01/98 as quais foram aprovadas por unanimidade. O
Prof Alberto Binato falou aos presentes que existe no país, um déficit de 8000 vagas de
docentes e que o governo fará uma reposição de 2000 vagas, mas poderão ser repostas
6000 vagas posteriormente. Com ao Plano de Incentivo a Docentes o professor Binato
falou que houve uma tentativa do governo em colocar um plano de incentivo a docentes
e que foi rejeitado pelo nosso Conselho Universitário e universidades do País. Foi
levado ao Governo a não aceitação das Universidades Brasileiras, exceto a do Rio de
Janeiro que queria implantar o referido plano. O Governo aceitou que seja feito um
nóvo plano com mais diálogos com as entidades. Foi solicitado a presença do
Administrador Mauro Monari, responsável pelo controle do orçamento do CCS e o
mesmo forneceu aos Conselheiros, uma planilha da Proposta de Distribuição de verbas
as unidades e que esta é 30% inferior ao do ano passado. O servidor Mauro deu os
devidos esclarecimentos e colocou-se a disposição para maiores informações. Com a
palavra o professor Alberto Binato que pediu aos Conselheiros que solicitassem as suas
unidades maior restrição no uso de telefonemas para fora da UFSM, tendo em vista o
alto custo das mesmas e que os secretários dos diversos setores receberão senhas para
controle dos referidos telefonemas. O Prof. Alberto Binato comunicou aos presentes que
os Cursos de Pós-Graduação que ganham verbas na CAPES, este ano ainda terão verbas
através do Centro, mas a partir do próximo ano a verba será diminuída ou até
extinguida, de modo que as demais unidades possam receber mais verbas. Informou
também, que o valor a ser distribuído a cada setor não virá de uma só vez e sim aos
poucos, de modo que os chefes de departamentos e Coordenadores de Cursos devam
solicitar a Direção do CCS o necessário no momento, para que não venha faltar dinheiro
para outras unidades que também tem direito. Quanto a pauta Revalidação de Diploma,
o Professor Alberto Binato solicitou aos Coordenadores de Cursos uma
correspondência, dentro de 15 dias, dizendo se o Curso está ou não disposto a fazer
Revalidação de Diploma. Posteriormente o Centro encaminhará, a PROGRAD, uma
correspondência informando os Cursos que farão a revalidação. O Prof Alberto Binato,
solicitou aos Conselheiros uma pausa na pauta do conselho, pois estava previsto a
presença do Sr. Reitor junto com o Pró-Reitor de Planejamento. Com a palavra o
Professor Paulo Jorge Sarkis fez um breve relato sobre a situação das Universidades, e



de tomar a informatização na UFSM visível; comentou sobre a carência de recursos
humanos e fmanceiros da UFSM. Com a palavra o Professor Binato retomou a pauta do
Conselho e falou que recebeu a portaria da aposentadoria da Professora Helena Cerezer
e que necessita substituí-Ia no Conselho Municipal de Saúde uma vez que a mesma é a
titular. Não houve indicação ficando o professor Alberto Binato de indicar algum
docente para ser homologado pelo Conselho na próxima reunião. A Secretária do CEPE
solicita a substituição da professora Sônia Maria Bortholuzzi como representante de
uma Coordenação. Ficou decidido o professor Celso Bittencourt como titular no CEPE
e o professor Jadir como substituto. Também solicita um representante na Comissão de
Legislação e Normas do CEPE. Foi aprovado a indicação da professora Themis Kessler
em substituição a professora Sônia Bortholuzzi. O professor Alberto Binato solicitou
que as unidades do CCS informassem a real necessidade de microcomputadores bem
como de material permanente até dia 31/04/98 pela manhã, devido a exigência da
Proplan. Este material deverá ser entregue ao Servidor Mauro. Foi aprovado pelo
Conselho a Semana Odontológica, XX Edição, a ser realizada no período de 14 a 16 de
maio de 1998, no Itaimbé, promovido pela ABORGS em parceria com o Curso de
Odontologia. O professor Alberto Binato informou aos presentes que: foi
reativado a Câmara de Coordenadores e que estas terão uma reunião por mês.
Informou também que está sendo feito um novo manual de convênios da UFSM
e que o procedimento correto será em primeiro lugar a apreciação do Conselho
Departamental e após aprovação do Conselho do CCS; que a Comissão de
Consulta enviou um documento em que informa a existência de chapa única. O
professor Binato falou que deverá ser esperado até dia 31 de março, quando do
término das impugnações, marcar uma reunião extraordinária para
,exclusivamente, fazer uma elaboração de uma lista tríplice de candidatos para
Diretor do CCS e lista tríplice de candidatos para Vice-diretor. Foi marcada para
dia 02/04/98 uma Reunião Extraordinária do Conselho do CCS às 8:30 mino
Sobre o tema distribuição de vagas de docentes, o professor James propõe que
seja feito um documento à Administração Central dizendo que neste Centro deva
ser obedecido a ordem cronológica de vacância, o mesmo foi aprovado por
unanimidade. O professor concluiu falando que utilizará assessorias, na
Graduação, Extensão, Pós-Graduação Convênios e Educação Continuada.
Nada mais tendo a constar encerro a presente ATA, eu Secretário Administrativo do
Centro de Ciências da Saúde.
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