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Data: 27.04.2000
Local: Sala de Reuniões do CCS
Participantes: Membro do Conselho do Centro, conforme lista de presença em anexo
Assunto: Discussão e aprovação da Ata n" 248;

Apreciação e Aprovação dos atos "Ad Referendum"
Discussão e aprovação do Regimento do Comitê de Ética do CCS;
Assuntos Gerais.

Ào vinte e sete dias do mês de abril do ano de dois mil 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 24go Reunião do Conselho do Centro. Inicialmente o Diretor saudou os
novos representantes: Juliana Minuzzi, representando os alunos da Fonoaudiologia e Sheila
Marques Borba, representando os alunos da Fisioterapia. Na sequência foram colocados
em discussão a Ata 248, a qual foi aprovada por unanimidade e os Atos" Ad Referendum
"da Direção do CCS a saber: a) , Projeto de Mestrado Interstitucional entre UFSM / UFSC
/ UNICRUZ / FAPERGS - Departamento de Enfermagem; b) Proposta de Convênio entre
o Curso de Enfermagem da UFSM e a Secretaria Municipal de Saúde - Prefeitura
Municipal de Santa Maria, que também foram aprovados por unanimidade dos presentes.
A discussão do Regimento do Comitê de Ética ficou para ser discutido como último ítem
da pauta o que não aconteceu, tendo em vista a ausência da Professora Terezinha Zanchi,
ficando a discussão para próxima reunião. O Diretor do Centro pediu aos Coordenadores
que comecem a preparar a participação de seus Cursos na Feira das Profissões deste ano,
bem como, pediu a colaboração de todas as Sub -unidades ao Projeto Educação Ambiental
no Campus que tem a participação do Centro de Ciências da Saúde, e comunicou aos
presentes que está encerrando o mandato do Prof José Edson Paz da Silva como
representante dos Chefes de Departamento no Conselho Universitário, destacando a
brilhante participação do mesmo. Sugeriu aos presentes que o mesmo fosse reconduzido
por mais um mandato de dois anos, o que foi acatado por unanimidade dos presentes. O
Prof Binato falou aos presentes da situação do uso Data show do CCS e ficou ratificado o
uso do referido aparelho, conforme Oficio Circular 001/2000 - CCS, que estabelece o uso
exclusivo do Data show para eventos, defesas, dissertações e palestras, não sendo permitido
o uso para atividades didáticas de graduação. O Prof Renan Rademacher, Vice Diretor do
CCS, relatou aos presentes a última Reunião do Conselho Universitário, aonde foi
comunicado, aos presentes, que no dia 04/05/2000 no Anfiteatro Percio Reis do Centro de
Tecnologia o Prof Gilberto Aquino Benetti , Ex Reitor da UFSM e atualmente atuando no
MEC, estará fazendo uma explanação sobre o Projeto PMQS, de reequipamento das
Universidades com verbas internacionais do BIRD, destacando que até a presente data tres
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projetos já foram licitados entre eles o do Curso de Odontologia da UFSM comtemplado
com 130 equipamentos odontológicos , 1 aparelho de Raios X Panorâmico e 30
fotopolimerizadores, sendo vencedora a firma DABI ATLANTE que apesar de ser uma
firma internacional tem filial no Brasil o que facilitará a entrega dos equipamentos. O Prof
Renan comunicou, também, aos presentes que o Prof Paulo Sarkis Reitor da UFSM
comunicou na Reunião do Conselho Universitário que a ANDIFES nomeou uma comissão
de Reitores que irá se reunir nos próximos dias para traçar diretrizes para a reposição das
vagas docentes e de técnico administrativos prometidas pelo Governo, que deverão
acontecer no decorrer deste ano e que o Ministério da Educação está acenando com a
liberação de recursos significativos para Projetos de pesquisa. Solicitou aos chefes das sub-
unidades que comecem a elaborar os mesmos para não serem surpreendidos pela
exiguidade de prazos, e que também foi relatado que as Pró Reitorias de Planejamento e
Administração comuniquem que até a presente data foram liberados somente 2/12 do
orçamento 2000, com a promessa de que o orçamento deste ano será igual ao de 1999,
estando com o Presidente da Republica para ser sancionado , sendo que os destaques dos
Senadores e Deputados se aprovados, possibilitaram um acréscimo de 20% as
expectativas.O Prof Alberto Binato solicitou aos conselheiros que respondam as
solicitações da Reitoria sobre os eventos que desejam fazerem parte das comemorações dos
40 anos da Universidade Federal de Santa Maria e os eventos para a Prefeitura Municipal
de Santa Maria para comporem o calendário de eventos do Município no segundo semestre
de 2000. Finalizando foi comunicado aos presentes que provavelmente dia 19/05/2000 o
Ministro da Saúde José Serra estará na Cidade participando do Congresso da AMRIGS
ocasião em que o mesmo foi convidado a visitar as instalações do Laboratório Industrial
Farmacéutico , que sob a Direção do Prof Serjio Dalmora está sendo reativado com o
incentivo da Direção do Centro , encontrando-se em Brasília o projeto de construção de um
prédio para abrigar o mesmo e que atualmente encontra-se provisoriamente funcionando no
Hospital Universitário, de maneira precária. Colocada a palavra a disposição dos
conselheiros passou-se a discutir o indicativo de Greve, sendo solicitado aos presentes que
participem das Assembléias das Categorias para tomarem posição sobre a mesma,
destacando-se também a pequena participação do CCS nas mesmas . Nada mais havendo a
constar eu Roberto Penna Secretário do Centro de Ciências da Saúde lavrei a presente ata.


