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Homologação dos Atos" Ad Referendum" da Direção
Visita do Prof Nei Pippi Pró- Reitor de Pós Graduação
Assuntos Gerais

Ás oito horas e quarenta minutos do dia trinta de setembro de 1999, o Prof
Alberto Binato Diretor do Centro de Ciências da Saúde abriu a 245° Reunião do Conselho
do Centro e solicitou aos presentes que houvesse uma inversão da pauta, tendo em vista a
presença do Prof Nei Pippi, Pró Reitor de Pós Graduação e Pesquisa da UFSM, que veio
ao Conselho, fazer um relato das atividades de sua Pró Reitoria, metas da UFSM em
relação a Pós Graduação, política do MEC, e da necessidade do CCS inserir-se nos
programas de Pós-Graduação, tendo em vista a qualificação de seu Corpo Docente.
Encerrado a explanação o Prof Alberto Binato agradeceu a presença do Prof Nei Pippi e
colocou o CCS a disposição sempre que houver novidades a ser divulgadas no âmbito do
Centro. Na sequência foi colocada em discussão a Ata n° 244 de 26/08/99 a qual foi
aprovada por unanimidade. Foi lido então, o Parecer 003/99 da Comissão de Ensino
Legislação e Normas do CCS que trata da aprovação do Projeto do Curso de Mestrado em
Saúde Coletiva , que após discutido, foi aprovado por unanimidade pelos presentes.
Passou-se então a leitura e discussão dos Atos "Ad Referendum" da Direção, a saber: VII
Semana Acadêmica do Curso de Farmácia e Bioquímica a realizar-se no período de
27/09/99 a 01/10/99; VII Semana Acadêmica do Curso de Fisioterapia e 11 Jornada de
Ortopedia e Traumatologia em Fisioterapia a realizar-se de 03/11/99 a 06/11/99; Acordo de
Cooperação técnica entre a Universidade Federal de Santa Maria através do Departamento
de Microbiologia, o Município de Santana do Livramento e a Comission Nacional de lucha..
contra Ia Hidatidosis e Contratação de Professor Doutor Visitante de nacionalidade
brasileira para do Departamento de Enfermagem, atos estes, que após os esclarecimentos
necessários foram aprovados por unanimidade pelos presentes. Passou-se então aos
Assuntos Gerais, inicialmente o Prof Binato falou aos presentes a respeito de uma
complementação de verba no valor aproximado de 90.000 reais, que por informação da
Administração Central não mais virá e pediu a todos que fizessemum esforço no sentido de
controlar os seus gastos. Passou-se então a discussão sobre os Cadernos Didáticos do
Centro , tendo a Prof'. Vera Real feito uma explanação da sistemática de impressão pela
gráfica e do cálculo dos custos dos mesmos, salientando que a Direção do Centro não visa
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lucro , somente o ressarcimento dos custos e que as unidades podem cobrar o valor que
desejarem ,mas que existe a possibilidade de os alunos fazerem xerox ao invés de
adquiri-los. O Prof Binato ressaltou aos presentes que já encontra-se na gráfica o Boletim
Informativo do CCS n" 1 e solicitou a todas Coordenações e Chefias de Departamento que
enviem a Secretaria as notícias que desejarem divulgar; O Prof; Renan Rademacher Vice
Diretor do Centro, falou aos presentes que dia 30/09/99 é o último prazo de envio a
Biblioteca Central da relação de livros a serem adquiridos e que devem ser listados em
disquete por ordem de prioridade de aquisição. Ressaltou também que foi enviada as
Chefias de Departamento correspondências da Direção do Centro solicitando informações
a respeito do destino dos resíduos de lixo contaminado, e relação de professores Doutores
com seus respectivos curriculuns para serem encaminhados a FAPERGS, e que até a
presente data muito poucos haviam respondido. Após, a professora Elaine Resener solicitou
a palavra e pediu aos presentes a divulgação aos profissionais que atuam no HUSM, para
que atualizem o pagamento da anuidade dos seus respectivos Conselhos Regionais, a fim de
evitar maiores transtornos, falou também que está sendo estudado uma maneira de
regulamentar os estágios no HUSM. Nada mais havendo para constar, eu , Roberto Lovatto
Penna, Secretário do CCS, lavrei a presente Ata.
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