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Assuntos:

- Aprovação da Ata n." 238/98;

- Homologação "Ad Referendum" da Direção do Centro,

Pareceres da CELN sobre concurso de Professores Titulares na

área de Odontologia Restauradora .

Assuntos gerais.

Aos vinte seis dias do mês de novembro de 1998, às oito horas e
quarenta e cinco minutos, realizou-se na sala de reuniões do CCS, mais uma
reunião do Conselho do Centro de Ciências da Saúde, sob a presidência do
Professor Renan Rademacher. Inicialmente o Professor Renan deu as boas vindas
ao professor Walter Blaya Perez, Vice-Chefe do Departamento de Estomatologia
e colocou em votação a ata n° 238 do Conselho, a qual foi aprovada por
unanimidade. Seguiu-se então, a homologação dos atos "Ad Referendum" da
Direção do Centro, a saber: Resultado da seleção pública para professor Visitante
na área de Fisiologia, tendo sido classificado como candidato único o professor
Jorge Femando Vilarino; Aprovação de um minicurso de "Manipulação
Magistral", no período de 05 a 07 de novembro de 1998, promovido pela
Coordenação do Curso de Farmácia e Bioquímica; Homologação do resultado da
Seleção Pública para Professor Substituto na área de Endodontia tendo
Classificado o professor Julio Centeno Durand; Termo de convênio do Curso de
Fisioterapia da Universidade Federal de Santa Maria e a Universidade Federal do
Rio Grande do Sul; Solicitação de aprovação da l'Tomada de Produção
Acadêmica do Curso de Enfermagem a realizar-se de 18 a 20 de janeiro/1999;
Convênio entre o Curso de Fisioterapia da UFSM e a Fundação Universitária da
Cardiologia de Porto Alegre, para Estágio Curricular na Área de Extensão;
Convênio entre o Curso de Fisioterapia da UFSM e a Clínica de Fisioterapia
WEBER e MORAES S/C LTDA, para estágio curricular; Convênio entre o
Curso de Fisioterapia da UFSM e a Irmandade Santa Casa de Misericórdia de
Porto Alegre, para estágio curricular; Convênio entre o Curso de Fisioterapia da
UFSM e a Secretaria da Saúde do Estado do Rio Grande do Sul, para estágio
curricular; Aprovação e oficialização da Ia Jornada de Atualização em "Análises
Clínicas e Tecnologia dos Alimentos" a realizar-se de 27 a 28 de novembro de



-
1998.Na sequência, foi lido pelo professor José Edson paz da Silva o parecer da
Comissão de Ensino, Legislação e Normas do CCS, de n° 031/98, que trata do
Processo 04520/98-01, do Departamento de Odontologia Restauradora, sobre a
abertura e realização de Concurso Público para professor Titular, na área de
Dentística e foi colocado em votação o parecer. O professor Antonio Roberto
Bisogno fez um relato sobre a realização do Concurso e dos acontecimentos,
após ampla discussão o parecer da CELN do CCS foi aprovado por unanimidade.
Na sequência o Prof. Renan Rademacher falou aos presentes que a partir do dia
30 de novembro de 1998 será implantado o horário de verão, no setor
administrativo da UFSM, sendo que as atividades acadêmicas permanecem
inalteradas. Foi comunicado aos presentes que o dia 10/12/98 foi estabelecido
nacionalmente pela ANDIFES como o "dia de Conscientização", dia este, que em
todas as IFES acontecerão atos visando mostrar a importância da Universidade
na comunidade e da necessidade de rever os cortes do Governo Federal.
Seguiram-se discussões e esclarecimentos sobre a GED e nada mais havendo
para constar, eu, Roberto Lovatto Penna lavrei a presente Ata.
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