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

Assuntos: - Aprovação da Ata n" 239;

- Homologação "AD REFERENDUM";

- Visita do Reitor da UFSM-RS;

- Telefonemas;

Assuntos gerais

Àos 18 dias do mês de março de 1999 às 08:40 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 agradeceu a
colaboração dos Conselheiros referente ao ano de 1998 e deu as boas vindas aos
novos conselheiros ou representantes: Cristiane Danesi, do Departamento de
Patologia; Manoel Renato T. Badke, do Departamento de Microbiologia e Gertha
Correa, do Curso de Enfermagem. Foi aprovada por unanimidade a Ata n° 239.
Foram aprovados os "Ad Referendum" no que se refere aos Critérios para acesso
às 15 vagas no Curso de Farmácia - Tecnologia de Alimentos e Oficialização de
Ciclo de Palestras do Departamento de Odontologia Restauradora. Após o
Professor Alberto Binato solicitou que os Conselheiros, na próxima reunião,
trouxessem um estudo em que cada Coordenação de Curso ficasse responsável
por duas salas de aulas teóricas do CCS. O Diretor informou também que o
orçamento virá em duodécimos, portanto, as Unidades não possuem todo o
recurso destinado. Dentro dos assuntos gerais, o Professor Binato solicitou às
Chefias de todas as unidades do CCS o cuidado nas solicitações de portarias, de
modo a evitar erros e correções, pois tem havido, com frequência, a ocorrência de
engano por parte dos solicitantes, implicando em ratificações, duplicidade de
serviço, evitando, assim, que a Pró-Reitoria de Recursos Humanos venha fazer
pedido de correções em nossas portarias. Dando continuidade o professor Binato
falou que o Centro possui um valor fixo para gastos com telefonemas e existem
setores que devem reduzir seus gastos, a fim de evitar que o Centro ultrapasse a
cota. O professor Binato informou que se tiver de repassar mais dinheiro para
telefonemas, terá de dividir entre as unidades que mais gastam, pois existem
aquelas em que o consumo é baixíssimo. Após informou aos conselheiros que: a
reforma do regimento do CCS está sendo adequado ao novo Regimento Geral da
UFSM: aue o Data-Show encontra-se disponível na Direcão do CCS. Foi
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designado o Servidor Renato Penna para operar o referido aparelho quando
solicitado, dentro e fora da UFSM, e que o agendamento deve ser feito com o
próprio servidor; que as sub-unidades que não entregaram o Relatório de
Atividades de 1998, o façam o mais breve possível; que o Park Hotel Morotin
está convidando os docentes do CCS para uma visita às dependências do mesmo.
Ficou acertado entre os presentes que o Secretário do Centro deverá entrar em
contato com a Direção do Hotel para que a próxima reunião seja no Hotel, após a
visita prevista. Com isto todos os chefes das Sub-unidades do CCS teriam
oportunidade de conhecer o Hotel. Foi sugerido também que os docentes após a
reunião almocem no referido local, o que foi aprovado por todos. Após foi
informado aos presentes o of 03/99 do Serviço de Atendimento Fonoaudiológico,
que solicita a participação no Conselho do Centro. O professor Binato falou que
vários setores também desejam entrar, como a Farmácia Escola, mas que o
assunto pode ser pensado, lembrando que deva ser feita uma adequação do
Regimento do CCS à nova LDB ficando definido quem deve pertencer ao
Conselho. O professor Binato solicitou aos presentes o nome de um representante
do CCS no Conselho Universitário, tendo em vista a saída da professora Lucia
Resse1da Coordenação do Curso de Enfermagem. Ficou aprovada a indicação do
Professor Ubiratan Tupinambá da Costa. Ficou também acertado que se o
Conselho aceitar, o mesmo deverá continuar como suplente da professora Themis
no CEPE, e que o suplente do Professor Ubiratan continuará sendo o professor
Femando Souza. O professor Binato solicitou que os representantes do CCS nos
Conselhos Superiores procurem inteirar-se mais dos processos ligados ao Centro
de Ciência da Saúde com o setor referido no processo. O professor Manoel
Renato Badke informou aos presentes que está respondendo pela Direção do
Parque de Exposições e que põe à disposição, do Centro, alojamentos e Centro de
Eventos. Nada mais para constar, eu, Roberto Lovatto Penna, Secretário do CCS,
lavrei a presente Ata.


