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Data: 27.07.2000
Local: Sala de Reuniões do CCS
Participantes: Membro do Conselho do Centro, conforme lista de presença em anexo
Assunto: Discussão e aprovação das atas 249 e 250

Apreciação e Aprovação dos atos "Ad Referendum"
Comite de Ética do CCS;
Assuntos Gerais

Ào vinte e sete dias do mês de julho 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 251° Reunião do Conselho do Centro. Inicialmente o Diretor colocou em
discussão as atas de n0249 e 250 às quais foram aprovadas por unanimidade dos presentes.
Na sequência, foram colocados em discussão os atos "ad referendum" da Direção do
Centro, a saber: Estágio curricular do Curso de Enfermagem nos municípios de Alegrete e
Restinga Seca, Confirmar a data de formatura da 42° turma de Enfermagem no dia 5 de
agosto de 2000 e Oficialização de um estágio de férias em Diabete Melitus, teórico-prático
no período de 24/07 a 11/08/2000, todos foram igualmente aprovados pela unanimidade
dos presentes. Foi colocado, então, a apreciação dos presentes a solicitação de oficialização
de um estágio de férias na Unidade Floriano Rocha para os acadêmicos do 5° semestre do
Curso de Medicina, por parte do Departamento de Clínica Médica, o qual foi aprovado .O
Prof Binato colocou aos presentes a necessidade da escolha do um representante do
Centro para substituir o Prof Gilmor Farenzena como representante do CCS junto ao
Conselho Regional de Saúde, destacando a importância de tal representação, após discussão
foi indicada, por unanimidade dos presentes, a Professora Marlene Terra, Coordenadora do
Curso de Enfermagem, para o cargo. Na sequência, foi submetido aos presentes as
indicações das Coordenações dos Cursos, da área da saúde, para comporem o Comitê de
Ética, a saber: Curso de Medicina, os Professores Renato Fagundes e Laércio Argenta;
Curso de Odontologia os Profs. Jorge Abel Flores e Claudio Figueró; Curso de Farmácia os
Profs. Sydney Hartz Alves e Lauren Rosa Crossetti Vaucher; Curso de Fisioterapia os
Profs. Ana Fátima Badaró e Marisa Pereira Gonçalves; Curso de Fonoaudiologia as
professoras Ana Maria Toniolo da Silva e Ivone Maria Fagundes Toniolo; Curso de
Enfermagem as Profs. Elisabeta Nietsche e Rosa Maria Bracini Gonzales e representando o
ciclo básico as Profs. Terezinha Zanchi e Cristiane Kuller , nomes estes homologados pelo
Conselho do Centro para comporem o Comitê de Ética do Centro de Ciências da Saúde .A
Direção do Centro comunicou então aos presentes a necessidade da escolha de uma data
para a realização do Seminário de Planejamento Estratégico no CCS, promovido pela Pró



Reitoria de Planejamento da UFSM, tendo o Prof. Binato destacado a importância de tal
seminário e da necessidade que todos os representantes do Conselho participem ,bem como,
mais um membro indicado de cada Departamento, tendo sido determinado que a data
ficaria entre os dias 14/08 e 21108/2000 em Local a ser determinado pela Direção, sendo
providenciado inclusive um almoço aos presentes. O Prof. Renan Vice-Diretor passou
então a relatar a reunião acontecida dia 24/07 dos Diretores de Centro com o Reitor aonde
foi apresentado o Projeto do MEC que cria os empregos públicos, que menciona
,estabelece sua remuneração, as diretrizes para as carreiras dos empregos públicos nas
instituições federais de ensino, e determina outras providências, projeto este que será
discutido pelos Reitores das Universidades por ocasião do Encontro da ANDIFES, que
acontecerá aqui em Santa Maria nos dias 27 e 28107/2000, seguiu-se então uma intensa
discussão entre os conselheiros sobre o futuro das \Universidades Públicas Brasileiras. Foi
relatado também que a Administração Central da Universidade Federal de Santa Maria está
sendo intimada pelo Ministério Público a respeito das adaptações que terão de ser feitas nos
prédios para atender a Lei de Prevenção de Incêndios, tendo sido relatado que os prédios da
Casa do Estudante 1, localizada no Centro da Cidade e estaria inclusive, sujeita a
interdição, assim como o Prédio da Antiga Reitoria no Centro, Prédio da Administração
Central no Campus , Hospital Universitário etc, Encerrando os assuntos gerais o Prof.
Binato Diretor do Centro comunicou aos presentes que a verba para material permanente de

. toda Universidade no ano de 2000 tem como previsão de setenta mil reais, a qual será
distribui da aos oito Centros da UFSM de acordo com o IDR, o que caracteriza o descaso do
governo com as Instituições de IEnsino e seu consequente sucateamento. Foi solicitado
também aos conselheiros que não mais seja deixado na secretaria do Centro as chaves das
sub unidades, inclusive que muitas Sub-unidades tem ficado fechadas no período da tarde e
consequentemente sobrecarrega a Secretaria do Centro e acarreta muitas reclamações de
alunos e docentes à Direção. Nada mais havendo a constar eu Roberto Penna Secretário do
Centro de Ciências da Saúde lavrei a presente ata.


