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Aos 28 dias do mês de agosto de 1998 às 08:45 horas realizou-se 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 colocou em votação
a ata n° 235 do Conselho, a qual foi aprovada por unanimidade, e convidou o
Prof. James Gressler, Coordenador do Curso de Medicina para relatar aos
presentes a solicitação do Curso de Medicina que havia sido aprovada por "Ad
Referendum". A referida solicitação tratava de adiantar o início e o término do
semestre letivo para os alunos do 9° semestre de medicina, tendo em vista o
início da residência médica e que no período de greve estes alunos tiveram aulas
regularmente. A solicitação foi aprovada por unanimidade. O Prof. Binato
convidou a Professora Vera Real, Presidente da Comissão Editorial do CCS, a
relatar sobre as tratativas junto a FATEC de terceirizarmos, através de um
projeto, a publicação da Revista Saúde, com modificação de seu formato, capa e
podendo contar com patrocínio, o que iria facilitar para a Direção do Centro em
termos de custos, uma vez que custa atualmente para o CCS a quantia de R$
5.000,00 (cinco mil reais) cada edição. Através do mesmo projeto, também editar
Cadernos Didáticos padronizados das sub-unidades do CCS, com destinação de
um percentual a ser posteriormente aprovado, variando de 5 a 10% para a
Direção do Centro, proposta esta aprovada por unanimidade pelos presentes. O
Secretário do Centro, Roberto Penna, fez uma explanação sobre: as solicitações
de verba de suprimento de fundos, informando que a partir desta data as despesas
deverão sofrer consulta prévia à Secretaria do Centro. Solicitou que as sub-
unidades façam uma previsão do material a ser adquirido com dispensa de
licitação, evitando a compra de material com suprimento de fundos e que pode
ser comprado com dispensa de licitação; Quanto a pagamento de serviços de
terceiros, os mesmos, deverão ser encaminhados à Secretaria do Centro que
enviará por Email à PRA, para aprovação, para posterior andamento do processo.
Finalmente, falou que a taxa de inscrição na participação de Cursos e Congressos

•



devem Ter o CGC ou CPF da entidade promotora do evento e ser dirigidos à
UFSM, citando o nome do docente no corpo do recibo. Com a palavra o Prof.
Binato solicitou aos presentes que os pedidos da Direção do Centro, tenham
retomo das Sub-unidades, como por exemplo, os de treinamento de Recursos
Humanos e de Laboratórios existentes, que deveriam retomar à Secretaria do
CCS e que a solicitação não foi atendida por 50% dos Departamentos e
Coordenações. Informou que até o dia 10/09/98 devem retomar à Secretaria do
CCS a resposta aos questionários que estão sendo entregues nesta oportunidade,
que referem-se: a qualificação do corpo docente; dos laboratórios existentes nas
sub-unidades com a específica área fisica, informando os equipamentos
existentes, o número de alunos atendidos e os turnos que funcionam. Na
seqüência, a Direção informou sobre a necessidade de as sub-unidades enviarem
à Direção, até o dia 10/09/98, a relação dos periódicos que julgam necessários
serem adquiridos informando também, o local a ser destinado, se Biblioteca
Central, HUSM, Bibliotecas Setoriais. Isto deve-se a uma comunicação da
Administração Central aos Diretores de Centro informando o recebimento de
uma verba de R$80.000,00, para esta fmalidade, que será dividida provavelmente
pelo IDR/98 e que as solicitações deverão ser entregues em ordem de prioridade.
A professora Vera Real foi indicada, como titular, para representar os
Coordenadores de Curso junto ao CEPE, em substituição ao Professor Jadir
Camargo Lemos e como suplente da referida professora ficou a professora
Sandra Beck. A professora Terezinha Zanchi, informou que o CEPE solicitou a
indicação de um nome do CCS para concorrer, pelo mesmo, ao conselho de
Curadores em substituição ao Professor Júlio Medeiros que teve o seu mandato
concluído, tendo sido sugerido o nome do Professor Bisogno o qual aceitou a
indicação para concorrer. O professor Renan, Vice Diretor do CCS informou aos
presentes a existência de edital para projetos de informática, o qual deverá ser
procurado junto a Direção do CCS, pelos interessados, bem como da existência
de bolsas de estudos na Espanha e Suíça, e que os interessados devem dirigir-se à
Pró-Reitoria de Pós- Graduação e Pesquisa. O professor Binato relatou aos
presentes a necessidade de adaptarmos o Conselho do CCS à nova LDB, o
conselho conta atualmente com 17 membros representando as Chefias de
Departamento, 6(seis) Coordenações de Cursos, 4(quatro) Coordenações de
Cursos de Pós-graduação, 6(seis) representantes de Diretórios Acadêmicos e I
(um) representante dos Funcionários, e que para adaptarmos a LDB com 70%
dos docentes e 30% de discentes e funcionários, o número de representantes dos
funcionários deverá ser elevado a 6(seis) membros proposição esta aprovada por
unanimidade pelos membros do Conselho, tendo ficado decidido que seria feito
um comunicado à Direção da ASSUFSM para que providencie na indicação dos
servidores. O professor Binato relatou a reunião dos Diretores com a
Administração Central no que diz respeito ao aumento de vagas nos cursos, fez
uma defesa referente à necessidade de que os cursos da saúde sejam respeitados
em suas excepcionalidades e que não podem ser comparados com outras áreas
que somente ministram aulas teóricas, enquanto que na área de saúde trata-se
com seres humanos. O professor Ubiratan Costa relatou aos presentes a visita



feita pelo Reitor, Vice Reitor, Diretor do Centro e Vice Diretor do Centro ao
Curso de Odontologia, para constatação do sucateamento dos equipamentos,
tendo na oportunidade a Administração Central se comprometido a tomar
providências, bem como que a construção de um prédio novo, no campus, para a
Odontologia, o que seria prioridade. O professor Bisogno comunicou aos
presentes que na noite do dia 28/08/98, no ATC acontecerá um jantar para
apresentar aos presentes, o sucateamento dos equipamentos do Curso de
Odontologia, ocasião em que o professor Binato solidarizou-se com a promoção
somente lamentando que a direção do CCS não houvesse sido convidada para o
evento. Finalizando comunicou aos presentes a necessidade de uma previsão de
material de consumo, passagens etc. para os meses de janeiro e fevereiro de
1999, ocasião em que estaremos em pleno período letivo e que provavelmente
ainda não teremos o orçamento de 1999 aprovado. Foi feito um convite à direção
do HUSM, a participar do Conselho do Centro, como ouvinte sem direito a voto,
o qual foi aprovado por unanimidade pelos presentes. O Diretor do CCS colocou
em discussão com os presentes dos problemas de segurança no campus e as
tratativas da administração central para solucionar o problema. Nada mais
havendo para constar, eu Roberto Lovatto Penna, lavrei a presente ata.
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