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Apreciação de Ato Ad Referendum da Direção do CCS
Aprovação do Curso de Vídeo Laparoscopia
Assuntos Gerais

Aos vinte e oito dias do mês de setembro 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 2530 Reunião do Conselho do Centro. Inicialmente o Diretor
colocou em discussão a ata de n.o 252 a qual foi aprovada pela unanimidade dos presentes.
Na seqüência o Prof . Binato colocou em apreciação o Ato Ad Referendum da Direção do
CCS, do Projeto de Doutorado Interinstitucional entre a UFSM e a Faculdade de Farmácia
da UFRGS, o qual foi aprovado por unanimidade. Também foi aprovado pelo Conselho o
Curso de Cirurgia videolaparoscópica, no período de 09 a 11.11.2000. Dentro de assuntos
gerais, o Professor Binato sugeriu que quando um Coordenador de Curso tiver de se afastar
da cidade pela coordenação, o mesmo deva entrar em entendimento com o Chefe do
Departamento a que pertence, a fim de não causar transtornos nas atividades didáticas de
graduação. Na seqüência, foi solicitado aos Chefes das Sub-unidades, a necessidade de
providenciar junto ao CPD, seus EMAIL, pois é intenção da Administração diminuir a
circulação de papeis via protocolo. O CPD está elaborando programa que brevemente
poderá ser acessado através da rede contendo, Leis, Portarias, Resoluções, Te... que
facilitarão nas consultas pelas sub-unidades. Os formulários de planejamento estratégico
deverão ser entregues na secretaria do Centro, impreterivelmente, até o dia 29.09.2000, a
fim de serem repassados à PROPLAN. Falou também, que os prazos para compras de
material de consumo encerram dia 15.11.2000 e a data de 15.12.2000 é o último prazo para
dispensa de licitações. A professora Marlene Gomes Terra, representante do CCS junto ao
Conselho Regional de Saúde da 43 Região, encaminhou a Direção o material referente a 33
Conferência Regional de Saúde, realizada no dia 16.09.2000, a qual ficou a disposição dos
interessados na Secretaria do Centro. O Diretor do Centro comunicou aos presentes que
está sendo instalado um cabo telefônico, que virá suprir as carências de comunicação no
Centro, bem como, solicitou a compreensão pelos transtornos de barulho, pois estão sendo
substituídos os condutores de água, que evitarão futuros alagamentos no prédio. O
professor Binato solicitou que as sub-unidades , atendendo pedido do DEMAPA, que as
mesmas deverão providenciar as baixas de material permanente que estão obsoletos, pois



uma equipe de agentes patrimoniais, nomeados pela Administração iniciarão um
levantamento global do patrimônio da UFSM, inclusive com a troca de plaquetas por um
sistema de código de barras, que irá mostrar o real acervo da instituição. Foi informado
também, que tendo em vista os atropelos, por ocasião do lançamento dos dados para a
GED, que o Gabinete de Projetos encaminhará normas que regulamentarão inscrições de
projetos, revalidação dos mesmos e prazos para avaliação dos mesmos pela Comissão de
Pesquisa e Extensão. No que tange a representação estudantil no Conselho do Centro, ficou
estabelecido que o titular e o suplente terão um mandato de 1 ano, e os mesmos deverão
ter, no mínimo 75% de freqüência para fazer jus ao certificado fornecido pela Direção do
CCS. O Professor Antônio Roberto Bisogno, Chefe do Departamento de Odontologia
Restauradora, apresentou proposta de alteração da Resolução 004/2000, que trata dos
afastamento de docentes e técnico-administrativos, a qual foi aprovada pelos presentes,
tendo o professor Alberto Binato ficado de encaminhá-Ia à Administração para apreciação.
Foi comunicado que a Empresa Foto Imperial ganhou a concorrência para fazer fotos e
slides e que a Direção do Centro já está recebendo pedido para os mesmos. O Professor
Binato colocou a palavra a disposição e a Professora Stela Maris Padoin , Chefe do
Departamento de Enfermagem e Obstetrícia, solicitou a palavra e falou que o Departamento
está promovendo um Curso de Especialização em Enfermagem Obstétrica e que as
inscrições estão abertas, com a palavra novamente, o Prof Binato falou que deveria haver
uma consulta prévia ao Departamento de Ginecologia e que até a presente data não havia
manifestação oficial entre os Departamentos. Nada mais havendo a constar eu Roberto
Penna Secretário do Centro de Ciências da Saúde lavrei a presente ata.
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