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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE-

CONSELHO DO CENTRO

ATA 237a

Data: 24/09/98

Local: Sala de Reuniões do CCS n" 1352

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

- Aprovação da Ata n." 236/98;

- Homologação "AdReferendum" da Direção do Centro,

- Pareceres da CELN sobre concursos de Professores;

titulares nas áreas de Farmácia e Bioquímica e

OdontologiaRestauradora;

- Assuntos gerais.

Aos 24 dias do mês de setembro 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, sob a presidência do Prof Alberto Binato. Inicialmente o Professor
Alberto Binato colocou em votação a ata n? 236 do Conselho, a qual foi aprovada
por unanimidade. Seguiu-se, então, a homologação dos atos "Ad Referenduns"
da Direção do Centro a saber: Antecipação do 8° semestre letivo do Curso de
Fisioterapia com as clínicas de Fisioterapia do Dr. Geferson Luiz de Paula e
Clínica de Fisioterapia e Hidrocinesioterapia do Dr. Abdo Augusto Leghbi em
Curitiba - Paraná para estágios curriculares de extensão coin 120hs de duração
para acadêmicos, Programa de Pós Graduação em Análises Clínicas e
Toxicológicas a nível de Especialização, Convênio do Departamento de Farmácia
Industrial e a Secretaria de Saúde e Meio Ambiente do Estado do Rio Grande do
Sul para controle de qualidade de Medicamentos, Antecipação do 9° semestre
letivo do Curso de Odontologia, Aprovação da Comissão de Avaliação para
Progressão Funcional do Clauton Monte Machado, Professor Auxiliar para
Assistente. Indicação pelo Departamento de Morfologia da Professora Susana
Cardoso Marchori para concorrer ao prêmio de Pesquisador Destaque 98 da
FAPERGS na área de Ciências Biológicas, atos estes aprovados por unanimidade
pelos presentes. Na seqüência o Professor Renan Rademacher, Vice Diretor do
Centro na qualidade de Presidente da Comissão de Ensino e Legislação e Normas
do CCS leu os pareceres n.° 028/98, que aprovava Concurso Público para
Professor Titular no Departamento de Análises Clínicas e Toxicológicas tendo
aprovado, em 1° lugar, o Professor José Edson Paz da Silva com média 8,56, o
parecer 029/98 que aprovava o Programa de Pós-Graduação do Curso de
Enfermagem, Curso de Mestrado em Enfermagem na opção "Educação e
Trabalho", o parecer 030/98 que aprovava o Curso de Pós-Graduação em

Assuntos:



Enfermagem, em edição eventual a nível de Especialização, pareceres estes
aprovados por unanimidade pelos presentes. Seguiram-se, então, os assuntos
gerais nos quais o Professor Alberto Binato informou que o pedido para que as
sub-unidades nominassem os seus laboratórios, inclusive com a área fisica, era
uma solicitação da PROPLAN e que estes dados serviriam de base para a
distribuição de Recursos para as Universidades por parte do MEC. O Professor
Renan relatou que na última reunião dos Diretores do Centro, estes dados
também entraram como um dos critérios para determinação do (DR)99, que vai
determinar o percentual do orçamento que será destinado ao CCS no próximo
ano. Destacou a necessidade que os projetos de pesquisa e extensão do Centro
devam ser renovados anualmente e que quando encerrados tenham os seus dados
publicados, com relatório fmal. Destacou que o CCS é o centro em 10 lugar no
número de projetos concluídos e com relatório fmal, destacando ainda que a área
fisica dos laboratórios vai influir na proporção professor / aluno em aulas
práticas. Na seqüência o Professor Binato lembrou aos Conselheiros que ainda
poderiam encaminhar à secretaria do Centro até o dia 25/09/98, a relação dos
periódicos que o Centro irá adquirir mediante verba especifica de R$ 10.000,00
(dez mil reais) destinados pela Administração Central para este fim, na seqüência
informou que os Departamentos e Coordenações de Cursos não tem autorização
para emitir Portaria, podendo as sub-unidades emitir somente ordens de serviço,
atestados, certificados, resoluções administrativas, destacou também, que a
Direção do Centro não mais aceitará solicitação de emissão de Portarias e
autorizações de despesas de diárias, passagens etc. assinadas por secretários de
sub-unidades, devendo as mesmas ter o aval do chefe da sub-unidade ou
coordenador de Curso. O Diretor do Centro solicitou a Professora Vera Real que
fizesse um relato de como se encontram as tratativas, para produção de cadernos
Didáticos em Convênio com a FATEC, seguiu-se uma discussão sobre o assunto
ficando decidido que os mesmos devem ter o aval da chefia de Departamento e
que a responsabilidade pelos conteúdos é do autor, na seqüência foi aprovado
pelo plenário a determinação de um percentual de 5% à Direção do Centro de
todos os recursos advindos de Projetos, Cursos, Convênios etc. doCCS via
FATEC. Foi relatado que o CCS está adquirindo um aparelho Data Show o qual
em breve estará a disposição de todas as sub-unidades e que as 14hs do dia
25/09/98. No anfiteatro Gulerp acontecerá promovido pela Administração
Central uma palestra cursando sobre o "Programa de Qualidade e Participação na
Administração Pública" pelo Dr. Paulo Renato Lima do MARE, convidando a
todos a se fazerem presentes. A palavra foi colocada a disposição dos presentes
quando o Professor Jádir Camargo Lemos Vice-Coordenador da Fisioterapia
solicitou a oficialização da VI Semana Acadêmica do Curso de Fisioterapia e o
Professor Ubiratan Costa solicitou a oficialização da XII Semana Acadêmica da
Odontologia a realizar-se de 07 a 10/10/98, solicitações estas aprovadas pelos
presentes - Nada mais havendo a tratar as 10:30 minutos os trabalhos foram
encerrados e eu Roberto Penna, secretário do Centro lavrei a presente ata.
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