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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE
CONSELHO DO CENTRO

Data: 04.11.99
Local: Sala de Reuniões do CCS
Participantes: Membro do Conselho do Centro, conforme lista de presença em anexo
Assunto: Aprovação da ata n° 245

Aprovação dos atos "Ad Referendum"
Visita do Pró-Reitor de Planejamento
Assuntos Gerais.

Às 8:45 horas na Sala de Reuniões do CCS sob a presidência do Prof Alberto Binato ,
Diretor do Centro de Ciências da Saúde aconteceu a 2460 Reunião do Conselho do Centro.
Inicialmente foi colocada em discussão a Ata da 2450 Reunião a qual foi aprovada por
unanimidade. Na sequência foram colocados em discussão os Atos" Ad Referendum" da
Direção, lidos pelo Prof Renan Rademacher, Vice Diretor do CCS, a saber: Do Colegiado
do Curso de Farmácia e Bioquímica que em Reunião Extraordinária em 30/09/99 elaborou
Editais para preenchimento de 12 vagas de reingresso em Tecnologia dos Alimentos,5 em
Análises Clínicas e Toxicológicas e 2 em Farmácia Industrial. Oficialização do Curso de
Fisioterapia das Patologias do Ombro a realizar-se de 22 a 24 de outubro. Elaboração de
monografias para a 40 Edição da Farmacopéia Brasileira. A outorga do título de Doutor
Honoris Causa ao Prof Ivo Helvio Jardim de Campos Pitanguy solicitada pela
Coordenação do Curso de Medicina. A oficialização do V Curso Prático Avançado de
Cirurgia Videolaparoscópica de Santa Maria a realizar-se de 10 a 12 de novembro. A
oficialização da VIII Semana Acadêmica da Fonoaudiologia a realizar-se de 23 a 26 de
novembro. Convênio entre a UFSM e a Fundação Municipal de Santa Rosa para estágio
supervisionado do 80 semestre do Curso de Enfermagem, atos estes , que após discutidos
foram aprovados pela unanimidade dos presentes. Seguiu-se então a eleição para
substituição da Profa. Terezinha Zanchi como representante dos Chefes de Departamento
do CCS junto ao CEPE, tendo o Prof Nilton Bertoldo ,seu suplente, declinado assumir a
titularidade alegando outros compromissos. O Prof Nilton indicou o Prof Helvio
Figueiredo Neves para titular, ficando o mesmo como suplente. O Prof Binato lembrou da
importância da representação do CCS junto aos Conselhos Superiores, a fim de atuarem em
defesa dos interesses da área da Saúde, bem como agradeceu a participação da Profa.
Terezinha Zanchi que, por muitos anos, atuou junto ao CEPE e somente agora, deixou de
participar. O fato de não poder candidatar-se de novo, deve-se as normas do CEPE. Foi
recebido, então, o Prof Roberto da Luz Junior, Pró Reitor de Planejamento da UFSM e
Presidente da Comissão de Avaliação da GED ( Gratificação de Estimulo a Docência ) para
falar aos presentes sobre as normas aprovadas no Conselho Universitário para esta
avaliação, bem como dos prazos e procedimentos que as Chefias de Departamento devam



adotar. Após inumeros esclarecimentos o Prof. Alberto Binato agradeceu a presença do
Prof. Roberto da Luz Junior ao Centro de Ciências da Saúde e o mesmo colocou-se a
disposição para maiores esclarecimentos na Pró-Reitoria de Planejamento. Nos assuntos
gerais, foi colocado em discussão a sugestão da Câmara de Coordenadores do CCS de que
o calendário escolar para o ano 2000 inicie dia 08/03 e não no dia 20/03 como foi sugerido
pela Pró Reitoria de Graduação. O Prof. Binato destacou que manteve contato com a Pró-
Reitoria que alegou a escolha desta data tendo em vista o carnaval e o periodo destinado as
matrículas, mas que isto seria decidido em Reunião do CEPE. Pediu que os representantes
do CCS se empenhassem, no sentido de aprovar a sugestão do Centro. Foi comunicado,
também, aos presentes que os Diretores de Centro em ,decisão conjunta, haviam decidido
em vista da paralisação do dia 10/11, transferir a XIV Jornada Acadêmica Integrada para os
dias 11 e 12/11. O Prof. João Cezar Oliveira Chefe do Departamento de Morfologia
convidou os presentes a participarem da Missa do Cadáver Desconhecido no hall do
Departamento às 11 horas pelo Padre Francisco Bianchin, evento este já tradicional na
instituição. Nada mais havendo a constar eu Roberto Penna Secretário do Centro de
Ciências da Saúde lavrei a presente ata.

Roberto Lovatto Penna
Secretário do CCS


