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

Assuntos: - Aprovação de Ata n° 242

- Homologação dos Atos" AD REFERENDUM" da Direção do CCS;

- Visita da Direção da Imprensa Universitária;

- Assuntos gerais;

Aos vinte e nove dias do mês de julho de 1999, na sala de Reuniões,
aconteceu a Reunião n° 243 do Conselho do Centro de Ciências da Saúde, sob a
presidência do Professor Alberto Binato. lnicialmente foram dadas as boas
vindas aos novos Conselheiros Prof' Melânia Manfron, Vice-Coordenadora do
Pós-Graduação em Ciências e Tecnologia Farmacêuticas, Prof" Stela Maris de M.
Padoin, Chefe do Departamento de Enfermagem, Prof. Edgar Cesar Durante,
Coordenador do Curso de Farmácia e Bioquímica, Beatriz Silvana da S, Porto,
Vice-Cootdenadora da Residência Médica e os acadêmicos Julio Cezar Ledur,
representante do Curso de Odontologia, representante do Curso de Medicina,
bem como os novos representantes da Categoria dos Técnicos Administrativos
Mauro Renã Monari, Mirian Machado, Jocimar R. de Giacomo, José Carlos
Moisés, Sérgio Oliveira. O Prof. Alberto Binato destacou a satisfação de contar
com a representação dos técnicos administrativos, a qual já era aguardada a mais
de um ano, e que agora adapta o Conselho as diretrizes da LDB, que destina 15%
das vagas aos mesmos. Na sequência foi colocado em discussão a Ata 242, a qual
foi aprovada por unanimidade. O Prof. Alberto Binato colocou para apreciação
dos conselheiros os "Atos Ad. Referendum" da Direção do Centro a saber:
Protocolo de cooperação entre a Universidade Federal de Santa Catarina,
Universidade Federal do Paraná, Universidade Federal do Rio Grande do Sul,
UFSM, Universidade Federal de Pelo tas e Fundação Universidade de Rio
Grande, visando a continuidade da REPENSUL; Edital e as normas para
preenchimento de vagas de reingresso no Curso de Enfermagem; Oficialização
de Palestra sobre Fisioterapia em Pré e Pós-Operatório de Cirurgia Cardíaca em
18 de junho de 1999 no Auditório do CCS; Oficialização do Curso de
Biomecânica aplicado a Fisioterapia nos dias 2, 3 e 4 de agosto de 1999,
promovido pelo Diretório Acadêmico do Curso de Fisioterapia; Oficialização da
II Jornada de Produção Acadêmica do Curso de Enfermagem, nos dias 2, 3 e 4 de



agosto de 1999; Abertura de concurso público para professor visitante, duas
vagas, sendo uma na área de Controle de Medicamentos e a outra na área de
Tecnologia Farmacêutica; Oficialização do convênio entre o Curso de
Enfermagem e o Hospital Ana Nery de Santa Cruz do Sul, visando oferta de
estágio supervisionado; Estágio supervisionado em Enfermagem na Beck
Assessoria de Porto Alegre, os quais após os devidos esclarecimentos foram
aprovados por unanimidade. A seguir, foram introduzidos no recinto o Diretor da
Imprensa Sérgio Palma de Medeiros e o assessor Rogério Martin, os quais
falaram sobre as condições atuais da gráfica, tipos de serviços prestados,
problemas enfrentados no atendimento das solicitações e perspectivas para o
futuro, aproveitou-se a ocasião para apresentar aos conselheiros a nova capa da
Revista Saúde e dos Cadernos Didáticos do CCS , elaborados pelo acadêmico
Rodrigo Londero, o qual foi muito elogiado pelos representantes da Imprensa
Universitária e aprovada pelos conselheiros presentes. Nos assuntos gerais o Prof
Renan Rademacher, Vice-Diretot do CCS, comunicou a realização no período de
30 de agosto a 17 de setembro num total de 60 horas, um curso de capacitação
Teórico e Prático em licitações, contratos, materiais, serviços e despesas
públicas, promovido pela Pró-Reitoria de Administração, DEMAPA, DCF, e
pediu a todas as chefias a indicação de um docente ou técnico administrativo. Na
sequência comunicou aos presentes a necessidade que os Departamentos
indiquem com a maior brevidade,os locais disponíveis a visitação durante a Feira
das Profissões a realizar-se de 15 a 18 de setembro de 1999. Foi destacado aos
presentes que a Biblioteca Central à partir do dia 30/08 estenderá o seu horário
de funcionamento até às 21 horas e que as solicitações das unidades ao
Almoxarifado Central deverão efetuar-se com 24 horas de antecedência, a fim
de que possam ser analisados pelo setor de contabilidade do CCS e liberadas
posteriormente. Nada mais havendo para constar, eu, Rob rto Lovatto Penna .
lavrei a presente Ata.

~uv~~TOLOVATTOPENNA
- SecoAdm. CCS/UFSM -


