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Data: 29/04/99

Local: Park Hotel Morotin

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

Assuntos: - Visita as dependência do Hotel

- Aprovação da Ata n" 240;

- Homologação "AD REFERENDUM";

- Assuntos gerais;

- Almoço de confraternização.

Àos vinte e nove dias do mês de abril de 1999 às 10:00 horas aconteceu nas
dependências do Park Hotel Morotin, mais uma Reunião do Conselho do Centro
de Ciências da Saúde. Foram aprovados nesta Reunião a Ata de n" 240; os atos
"Ad. Referendum": a) Projeto de Convênio do Departamento de Estomatologia
com a FATEC; b) Recurso do Curso de Odontologia ao Conselho Universitário
contendo esclarecimentos quanto ao processo n° 23081.004938/99-28do
Conselho de Ensino Pesquisa e Extensão, visando manter a decisão do colegiado
do Curso de Odontologia não acolhendo a solicitação do aluno Odon Ciprian.
c) Oficialização da XXI Semana Odontológica da ABORGS, em conjunto com o
Curso de Odontologia e o Centro de Ciências da Saúde a realizar-se de 09 a
12/06/99.Foi aprovado também o Parecer 001199da CELN, que trata do pedido
de reconsideração de decisão do Colegiado do Curso de Medicina para
preenchimento de uma vaga, no Curso de Medicina, conforme Edital O1199do
DERCA, negando a mesma ao candidato Rogério Augusto Peixer Cavallieri.
Após o professor Binato solicitou aos Coordenadores de Curso, brevidade na
resposta sobre a possibilidade de cada Curso ficar com o controle de duas salas
de aula o que nos permitiria uma completa reforma das mesmas e uso de chave
nas mesmas, ficando a responsabilidade pela conservação destas a cargo da
Coordenação do Curso. Dando prosseguimento ficou acordado entre os presentes
a indicação da Professora Claudia Morais Trevisan , para atuar como suplente da
Prof' Themis Kessler, tendo em vista que o Prof. Ubiratan Costa passou a atuar
no Conselho Universitário como titular, representando os Coordenadores de
Curso. O prof. Binato comunicou que está aguardando, da Câmara de
Coordenadores, o estudo do Novo Regimento Interno do CCS, para que o
mesmo possa ser discutido com as Sub-unidades e posteriormente aprovado por
este conselho. Foi dado ciência aos presentes que o orçamento da Universidade



"I

sofreu um corte de 25% e que está em negociação com o Governo o retomo deste
percentual e que em caso de não haver este repasse existe a possibilidade de
suspensão das atividades das IFES no 2° semestre .O Prof. Binato solicitou a
Profa. Vera Real que fizesse um relato aos presentes dos encaminhamentos que
estão sendo feitos pela Comissão Editorial , junto a FATEC e a Gráfica da
Universidade dos Cadernos Didáticos e da reestruturação da Revista Saúde do
Centro. O Prof. Renan comunicou aos presentes que a Pró Reitoria de Extensão
está organizando um Banco de Projetos, o qual visa que os mesmos após terem
sido aprovados no Gabinete de Projetos sejam encaminhados aos órgãos
financiadores para obtenção de recursos. O Prof. Binato comunicou aos presentes
que o Centro estará promovendo nos dias 18/05,25/05,01106e 08/06 um Ciclo de
Palestras com o tema " Valorização do servidor no ambiente de trabalho " tendo
por local o Anfiteatro do CCS, no horário das 10,30 horas a cargo do Pe.
Francisco L. Bianchin ( Padre Xico ) e pede a divulgação no ambito de suas
unidades e convida a todos a participarem .Encerrando foi comunicado da
necessidade de se iniciar uma discussão a respeito de uma racionalização dos
servidores técnico administrativos nas unidades, em vista da política do Governo
de não contratação de servidores, a qual está deixando alguns setores sem
condições de funcionamento. Após o encerramento da Reunião os presentes
foram as dependências do Restaurante do Park Hotel Morotin aonde foi oferecido
um almoço. Nada mais a constar, eu Roberto Penna, Secretário do CCS, lavrei a
presente Ata.


