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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE

CONSELHO DO CENTRO

ATA 235a

Data: 30/07/98

Local: Sala de Reuniões do CCS n° 1352

Participantes: Membros do Conselho do Centro, conforme lista de presença em anexo.

Assuntos: - Projetos do GAP

- Homologação "AD REFERENDUM"

- Assuntos gerais

Àos 30 dias do mês de junho de 1998 às 08:45 horas aconteceu na sala de
reuniões do CCS, mais uma Reunião do Conselho do Centro de Ciências da
Saúde. Na abertura dos trabalhos o Professor Alberto Binato deu as boas vindas
aos representantes dos Estudantes dos Cursos de Odontologia e da Medicina. O
Diretor do CCS submeteu a apreciação dos presentes a Ata da Sessão 234, deste
Conselho, a qual foi aprovada por unanimidade. Na seqüência foram
comunicados aos presentes os Atos "Ad Referendum" ,da Direção, a saber: -
"Convênio do Curso de Enfermagem para estágios no Hospital de Itaqui"; -
"Remoção do Convênio entre a Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério
da Saúde e a Área de Controle de Qualidade do Departamento de Farmácia
Industrial"; - "Banca Examinadora do Concurso Público para Professor Titular
no Departamento de Análises Clínicas e Toxicológicas"; - "Banca Examinadora
do Concurso Público para Professor Titular no Departamento de Odontologia
Restauradora"; - Alteração do regulamento da Residência Médica acrescentando
programas que não constavam anteriormente"; - Alteração de nome de Curso
para Programa de Pós-Graduação em Distúrbios da Comunicação Humana". Os
quais após as explicações necessárias foram aprovados pelos Conselheiros por
.unanimidade. O Professor William Schoenau, Presidente da Comissão de Ensino
Pesquisa e Extensão do CCS, a convite da Direção do Centro, fez uma
explanação dos critérios de distribuição dos recursos aos projetos de extensão e
pesquisa cadastrados no Gabinete de Projetos do CCS e falou sobre a política da
Administração Central da UFSM na distribuição das verbas para concessão de
bolsas, passagens, diárias e aquisição de material de consumo pelos projetos.
Compareceram também à reunião a convite da Direção do CCS, o Prefeito da
Cidade Universitária Renato Walter e assessores: Edson Andrade da Rosa,
Rejane Brunet, Luis Sergio Giacomini os quais fizeram inicialmente uma
explanação da estrutura do órgão, suas metas,e problemas enfrentados desde a
falta de pessoal até a escassez de recursos. Logo após responderam a
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Unidades e colocando-se a disposição dos mesmos para, na medida do possível,
solucioná-los. Após a retirada dos visitantes, o Professor Binato lamentou, em
nome da Direção do Centro, a ausência e a saída de inúmeros Conselheiros da
Reunião, o que acarreta muitas vezes em desinformação dos mesmos em
assuntos de suma importância para a administração de suas unidades. Passou-se
então, a tratar de assuntos gerais, iniciando-se com a indicação dos Professores
Jorge Oswaldo Sanchotene Lopes e Gisele Scotti do Canto como representantes,
deste Centro, junto ao Conselho Municipal de Saúde de Santa Maria, bem como
também o Professor Jorge Sanchotene Lopes como representante da UFSM na
CETEC/CMS. O Professor Binato comunicou aos Conselheiros que em vista da
não contratação de pessoal técnico administrativo, em curto espaço de tempo
seremos obrigados a fazer uma redistribuição e racionalização dos remanescentes
pelas diversas unidades que compõem o Centro. Foi comunicado também que as
Chefias devem responder ,a esta Direção, até o dia 07/08/98 a solicitação da Pró-
Reitoria de Recursos Humanos a respeito das necessidades de treinamento de
servidores e docentes especificando às áreas. Solicitou aos presentes que até o dia
10/08/98 seja enviado a relação de laboratórios e ambulatórios existentes em suas
unidades a fim de subsidiar a Comissão de Verificação de Dados do Modelo de
Alocação de Recursos do MEC, Curso de Ensino Superior/INEP e a nível interno
o IDR e Coperves. O Professor Renan Rademacher, Vice Diretor do Centro
comunicou aos presentes o Edital do Programa de Apoio ao Desenvolvimento
Científico e Tecnológico na área da Saúde da FAPERGS cujas inscrições de
Projetos encerram-se dia 21/09/98. Na seqüência relatou aos presentes a Reunião
da Reitoria com os Diretores de Centro acontecido dia 27/07/98. A Pró-Reitoria
de Assuntos Estudantis informou que as Bolsas de Monitoria não estão sendo
todas utilizadas e que proporá uma redistribuição das mesmas nos Centros e a
possibilidade de extinção de algumas transformando-as em Bolsas de Auxílio
Discentes, colocou também aos Diretores presentes para divulgação a instalação
de 28 computadores ligados a internet no prédio da União Universitária para uso
dos alunos com cursos de informática e que com a colaboração do Centro de
Artes e Letras estão sendo ministrados cursos de Inglês, Espanhol, Português e
Redação. A Direção do CCS informou aos presentes a necessidade urgente de
manifestação dos Cursos se continuarão ou não a receber alunos convênio, bem
como uma discussão pelos colegiados de Cursos sobre a possibilidade de
aumentar em 10% o número de vagas à partir do próximo vestibular e que à
partir desta data os Editais para Concurso de Professores substitutos ficarão a
cargo da CPPD. A palavra foi concedida a Professora Lúcia Beatriz Ressel,
Coordenadora do Curso de Enfermagem, que solicitou a permissão para que os
alunos formados do 2° semestre letivo de 1998 iniciem o "Estágio
Supervisionado 11"em 28 de setembro de 1998 com uma carga horária de 540
horas, solicitação esta, aprovada pelo Conselho do Centro de Ciências da Saúde.
A Professora Dominguita Graça, na qualidade de Presidente da "Comissão de
Realocação de Vagas do CCS", relatou as atividades da Comissão e das
dificuldades que estão encontrando, como: a não remessa pelos Departamentos
das planilhas solicitadas; o preenchimento das mesmas com dados incorretos
etc Seoniu-se então uma discussão sobre o assunto tendo o



Diretor do Centro informado da preocupação dos docentes e dirigentes das Sub-
unidades que estes dados fossem usados para a avaliação dos mesmos por parte
da Administração e do Ministério da Educação e Cultura. Foi comunicado aos
Conselheiros que estes dados são exclusivamente para definir critérios de
distribuição de vagas docentes no âmbito do CCS, e falou aos mesmos que esta
Direção não irá aceitar que a Pró-Reitoria de Graduação defma parâmetros na
proporção Professor/ Aluno, que não respeitem às características próprias da área
da Saúde, que diferem das demais áreas da Instituição. Finalizando a Direção
colocou-se a disposição dos Cursos e Departamentos para participar de Reuniões
de Colegiados e Conselhos de Departamentos a fim de prestar esclarecimentos,
sempre que acharem necessário.
Nada mais tendo a constar, eu Secretário Administrativo do Centro de Ciências
da Saúde, encerro a presente ATA.
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- SecoAdm. CCS/UFSM -


