
ATA 250

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE
CONSELHO DO CENTRO

Data: 25.05.2000
Local: Sala de Reuniões do CCS
Participantes: Membro do Conselho do Centro, conforme lista de presença em anexo
Assunto: Greve na UFSM;

Apreciação e Aprovação dos atos "Ad Referendum"
Discussão e aprovação do Regimento do Comitê de Ética do CCS;
Discussão e aprovação dos pareceres 03 e 03/CCS;
Assuntos Gerais.

Ào vinte e cinco dias do mês de maio 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 2500 Reunião do Conselho do Centro. Inicialmente o Diretor passou a
leitura dos "Ad referendum" da direção; Convênio de Cooperação mutua entre a UFSM
através do Departamento de Patologia, UFMS e UFPEL; Projeto de Curso de
Especialização em Enfermagem Obstétrica, ambos aprovados por unanimidade dos
Conselheiros. Na sequência foram lidos os pareceres da Comissão de Legislação e Normas
do CCS, que tratavam da aprovação das seleções para monitorias dos anos 1999 e 2000 e
um projeto de Curso de Especialização em Análises Clínicas em convênio entre a UFSM e
a URI-Erechim. Após o Diretor leu o fax recebido do Gabinete do Reitor onde o Senhor
Deputado Nelson Marchezan informa que encaminhou ao Ministro da Saúde, José Serra, o
Projeto de construção do Laboratório Farmacêutico, enfatizando que pediu especial
empenho na liberação de recursos para a implantação. Cópia deste documento foi também
enviada para o Chefe do Departamento de Farmácia Industrial, Prof Sergio Dalmora.
Dando continuidade o Prof Alberto Binato mostrou aos presentes o projeto de " Sinalética"
do predio do CCS desenvolvido pelo Prof Luiz Antonio e seus alunos do Centro de Artes
e Letras e destacou que solicitou ao professor responsável que seja feita a Sinalética dos
prédios basicos e do Curso de Odontologia. que tão logo os alunos entrem em estágio na
disciplina Sinalética fará o referido estudo. Passando para o próximo tema, a Greve na
Instituição foi feita uma avaliação do movimento no Centro de Ciências da Saúde. O Prof
Binato passou para o ítem Comitê de Ética, fazendo junto com os Conselheiros, as
correções e ratificações na proposta apresentada anteriormente, tendo sido aprovada a
proposta em anexo, com as devidas correções.O Professor Renan passou então aos
Conselheiros as informações a respeito da concessão de inscrição em eventos que deverão
ser solicitadas com a antecedência de no mínimo 15 dias, às diárias deverão ser solicitadas
com antecedência mínima de 15 dias, passagens 1 semana e as solicitações ao
almoxarifado com 48 horas de antecedência. Foi informado também aos Conselheiros que
os pagamentos com suprimento de fundos deverão ter o "de acordo" dos funcionários
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Mauro Renã Monari ou Roberto Lovato Penna anteriormente a efetuação da despesa., e que
todas as solicitações deverão ter O aval do Chefe do Departamento ou do Coordenador do
Curso, não sendo atendidas as que não preencham as condições acima citadas. Finalizando o
Prof Binato colocou a palavra a disposição, tendo inúmeros conselheiros se manifestado
sobre a atual situação da Universidade, tendo sido solicitado aos conselheiros que
incentivem a participação nas assembléias das categorias, pois a maioria prefere se omitir ..
Nada mais havendo a constar eu Roberto Penna Secretário do Centro de Ciências da Saúde
lavrei a presente ata.
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