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CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE
CONSELHO DO CENTRO

Data: 16.12.99
Local: Sala de Reuniões do CCS
Participantes: Membro do Conselho do Centro, conforme lista de presença em anexo
Assunto:

Aprovação dos atos "Ad Referendum"
Relato da Ia Amostra Nacional sobre Programa de Saúde da Família-
Família - Prof" Vania Olivo;
Assuntos Gerais.

Às 8:45 horas na Sala de Reuniões do CCS sob a presidência do Prof Renan Rademacher ,
Vice- Diretor do Centro de Ciências da Saúde aconteceu a 247° Reunião do Conselho do
Centro. Inicialmente foram colocados em discussão os Atos" Ad Referendum" da
Direção, lidos pelo Prof Renan Rademacher, Vice Diretor do CCS, a saber: Projeto de
Estágio de ensino e pesquisa no Curso de Odontologia da Universidade de Bolonha - Itália,
à realizar-se dia 30.01.2000 pelo Prof Luiz Felipe Soares, do Dept" de Odontologia
Restauradora; Abertura de Concurso Público para Prof Auxiliar, DE, na área de
Dentística, na vaga de aposentadoria da Prof' Ana Maria Becker Isaia., atos estes, que após
discutidos foram aprovados pela unanimidade dos presentes. Passou-se então, para o
segundo tema da reunião o Relato da I" Amostra Nacional sobre Programas de Saúde na
Família, pela Prof' Vania Olivo, do Dept" de Enfermagem, realizada em Brasília-DF. A
partir deste momento a Reunião passou a ser presidida pelo Prof Alberto Binato, que deu
continuidade passando para o tema assuntos gerais falando aos presentes que o Data Show
deve ser usado somente para eventos, palestras de visitantes e que o mesmo não será cedido
para aulas de graduação. Após parabenizou o Curso de Odontologia pelo Conceito A e o
Curso de Medicina que, mesmo com conceito C, ficou entre os melhores do País.
Agradeceu a ABORGS Centro e Curso de Odontologia, pela placa recebida, por ocasião da
Comemoração do dia do Dentísta. O prof Binato informou também, que o anfiteatro deve
ser solicitado com antecedência, pois existem outros Centros e Unidades de fora do CCS,
que o solcitam, e não faz sentido negar quando está desocupado. Pediu aos Chefes e
Coordenadores que avisem os demais docentes e funcionários a auxiliarem a Direção do
CCS a zelar pelos equipamentos do Anfiteatro. O Prof Alberto Binato, solicitou às Sub-
unidades que tenham eventos nos meses de janeiro e fevereiro de 2000, enviem a Direção
do CCS, uma previsão de gastos. Foi informado aos presentes que devará ser feita a eleição
de um Coordenador de Curso para o CEPE, na vaga da Prof" Themis Kessler, pois esta, esta
com mandato vencido não podendo ser reconduzida. Ficou como titular a Prof' Claudia
Trevisan e como suplente o prof Paulo Burmann. Também foi informado aos Conselheiros
que Servidor Público não pode atuar como procurador ou intermediário, junto a repartições
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públicas, pelo Regime Jurídico Único Art 117 Inciso XI. O Prof Alberto Binato também
falou da intenção do CCS e CPD fazerem uma página na Internet para o próprio Centro,
suas Sub-Unidades, órgãos de apoio como GAP, etc, que deverá ser implantado à partir de
março de 2000.. Após foi feito um relato pelo Prof James Gressler sobre Avaliação do
Curso de Medicina. O mesmo comentou que o provão está dizendo que o Ensino da
Medicina é tecnicista e que deva ser direcionado ao Plano de Saúde familiar .. Também foi
informado aos presentes que a Resolução do Reitor 025/99 , trata do horário de verão da
UFSM.O Prof Antonio Roberto Bisogno pediu a palavra e falou que não estava
conseguindo realizar os acertos da oferta de disciplinas do Departamento e que o DERCA,
ainda não tinha adaptado o sistema a realidade dos Departamentos. O professor Alberto
Binato falou que o CPD está corrigindo as falhas do sistema. Foi informado aos presentes
que a Direção do CCS somente receberá reinvindicação , de alunos, através das
Coordenações de Curso por escrito e que os representantes dos alunos dos Cursos no
Conselho só podem ser substituidos pelos suplentes, desde que encaminhados a Direção,
através de oficio os nomes do Representante e suplente. Finalizando o Prof Alberto Binato
agradeceu a todos os Conselheiros a cooperação ,neste Ano, e desejou um Feliz Natal e
Próspero Ano Novo .. Nada mais havendo a constar eu Roberto Penna Secretário do Centro
de Ciências da Saúde lavrei a presente ata.


