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Anexo.
Assunto: Aprovação das Atas de nO246 e 247.

Aprovação dos atos "Ad Referendum".
Visita do Diretor do CPD.
Assuntos gerais.
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Às oito horas e quarenta e cinco minutos, na sala de Reuniões do CCS, sob a
presidência do Prof Alberto Binato, Diretor do Centro de Ciências da Saúde
aconteceu a 248 Reunião do Conselho do Centro. O Professor Binato passou,
então, a ler os atos "Ad Referendum" da Direção do CCS, os quais sejam:
Convênio de intercâmbio de professores e alunos entre a UFSM e a Universidade
do Chile; Projeto de construção do Laboratório Farmacêutico para produção e
controle de medicamentos; Explicações da coordenação do Curso de
Fonoaudiologia ao CEPE sobre as normas que regulamentam o estágio,
avaliação, etc ...; Abertura de concurso público para professor Visitante no
Departamento de Clínica Médica, na área de Biologia Molecular; Convênio entre a
Coordenação do Curso de Enfermagem e a Prefeitura de Nova Palma, para
Estágio Supervisionado de Alunos do oitavo semestre e Curso de Hidroterapia, a
ser ministrado pelo Professor Nelson Shirabe de 14 a 16 de abri1l2000. que foram
igualmente aprovados por unanimidade. O Professor Renan, Vice-Diretor do CCS,
como presidente da Comissão de Ensino, Legislação e Normas do CCS, leu o
parecer 001/2000 que trata do novo Regimento da Residência Médica, parecer
este, aprovado por unanimidade pelos Conselheiros presentes. Passou então, o
Diretor do CCS, aos assuntos gerais, iniciando pela normatização da utilização do
data show, anfiteatro e salas de aulas. Sobre o orçamento 2000 do CCS, como já
havia sido discutido individualmente com os dirigentes das sub-unidades, o
mesmo foi aprovado pelos presentes. Na sequência, a Direção comunicou que as
trocas de salas de aula deverão ser acertadas entre os Coordenadores de Curso;
que o xerox , dentro de poucos dias, passará a funcionar no Hall do CCS; que
está em fase de implantação um sistema de sinalização das salas do prédio 26.
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"-~ As unidades dos básicos, bem como as da Odontologia solicitaram a extensão
deste sistema aos seus prédios, ficando a Direção do CCS de providenciar. O
Professor Renan relatou que a Revista Saúde 98 está na gráfica e em poucos
dias começará a ser distribuida e que para o exemplar da Revista de 1999 está
sendo aceito trabalhos, pois a Direção pretende que saia ainda no primeiro
semestre de 2000. Também deu ciência aos presentes que os Docentes que
desejam confeccionar Cadernos Didáticos, devem entrar em contato com a
Direção. O Professor Binato comunicou a exoneração, a pedido, da Professora
Gertha Correa , da Coordenação do Curso de Enfermagem, em vista de convite
para fazer parte da equipe da COPERVES. Foi eleita, então, a Professora
Marlene Terra atual Coordenadora do Curso de Enfermagem, como suplente da
professora Vera Real Lima Garcia no CEPE. Iniciou-se então, a leitura, por parte
do Professor Binato, de uma correspondência recebida pela Reitoria, por parte da
Comissão Municipal de Saúde, onde solicita diversas informações sobre o perfil
do profissional egresso nas diversas áreas de saúde e leu também, a resposta da
Câmara de Coordenadores do CCS, ficando a mesma aprovada pelos
presentes.Finalizando, inciou-se a discussão do Regimento do Comitê de Ética do
CCS, o qual após intensa discussão resolveu-se enviar cópías aos Conselheiros
para sugestões e aprovação na próxima reunião do Conselho do CCS. Nada mais
havendo para constar, eu, Roberto Lovatto Penna, Secretário do CCS, lavrei a
presente Ata.


