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Assuntos:

- Aprovação da Ata n." 237/98;

- Homologação" Ad Referendum" da Direção do Centro,

- Pareceres da CELN sobre concurso de Professores titulares na

área de Farmácia e Bioquímica.

Assuntos gerais.

Aos 29 dias do mês de outubro 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° 237 do Conselho, a qual foi aprovada
por unanimidade. Seguiu-se, então, a homologação dos atos "Ad Referenduns"
da Direção do Centro a saber: A oficialização do Ill e IV Curso Prático de
Videolaparoscopia, sendo o primeiro nos dias 8 e 9 de outubro e o segundo de 4 a
7 de novembro de 1998; A abertura de Concurso Público para Professor Visitante
de Nacionalidade Brasileira, para ministrar a disciplina de Neurofisiologia no
Programa de Pós-Graduação em Distúrbios da Comunicação Humana; Convênio .
da Coordenação do Curso de Enfermagem com a Clínica Renal de Santa Maria;
Oficialização da V Jornada de Pneumologia - Infecções respiratórias à realizar-se
de 04 a 06 de dezembro de 1998 no Centro de Eventos do Hotel Morotin. O
professor Alberto Binato solicitou aos presentes a inversão da pauta tendo em
vista o atraso do Professor Roberto da Luz, Pró-Reitor de Planejamento.
Inicialmente o Prof. Renan Rademacher falou aos presentes que teve de suprimir
três títulos da listagem para aquisição de periódicos, sendo um do Dept" de
Ginecologia, um do Dept? de Análises Clínicas e outro da Neuropsiquiatria, em
virtude da assinatura variar entre US$ 1.500,00 e 2.000,00 cada. Com isto,
permitirá ao CCS a aquisição de 48 periódicos, salientou também que tal fato
estava na dependência dos cortes do governo. Aproveitou a oportunidade para
informar que já foi enviado às sub-unidades do CCS uma listagem com os
periódicos nacionais e estrangeiros que se encontram na Biblioteca Central e
Setoriais. O Secretário do Centro, Roberto Penna, comunicou que, até que haja
uma normalização do repasse frnanceiro para o Centro, está suspenso qualquer
tipo de serviço, dentro do Convênio DIFANTE/UFSM, informando, também que



estamos em débito com a referida Firma devido a Docentes terem executado
serviços de revelações prometendo posteriormente levar a autorização. Ressaltou
que, no momento, não temos como saldar este compromisso. O Professor Binato
comunicou que as compras de material permanente, como impressoras, data-
show, etc. estão licitadas aguardando a liberação de recurso para emitir o
empenho. Na seqüência o Professor Roberto da Luz pediu desculpas aos
presentes por não poder dar todas as explicações necessárias sobre o IDR/99 (
Índice de Distribuição de Recursos) e sobre a Resolução que estabelece normas
que regulamentam a prestação de serviços na UFSM. Ficou estabelecido que o
mesmo retomará dia 05.11.98, Quinta-feira próxima, em Reunião Extraordinária
para prestar estes esclarecimentos e passar a fazer um relato sobre as últimas
medidas do governo que culminaram com o bloqueio total dos recursos das IFES
e as perspectivas para o restante do semestre, destacando que o Professor Clóvis
Lima, Vice-Reitor encontra-se em Brasília para reunião extraordinária de
ANDIFES com o Ministro da Educação Paulo Renato de Souza e que,
provavelmente, no seu retomo teríamos novidades sobre o assunto. Os
professores Valdemar Speroni, Pró-Reitor de Administração, Pró-Reitor
Substituto de Recursos Humanos, João Pillar Pacheco de Campos e Athos
Renner Diniz, Assistente Jurídico da Pró Reitoria de Recursos Humanos
passaram a fazer aos presentes uma explanação sobre a proposta do Plano de
Saúde da UFSM. Com a palavra o professor Ubirajara informou que a UFSM
retoma a participação na Universidade Solidária. Finalmente o Prof. Binato
comunicou aos presentes o recebimento de um oficio do coordenador do Curso
de Medicina, renunciando à sua participação no Conselho Universitário. Nada
mais havendo para constar, eu, Roberto Lovatto Penna, lavrei a presente ata, que
assino abaixo. L-

~o Lovatto Penna
Secretário do CCS


