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Aos vinte e seis dias do mês de outubro 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 254° Reunião do Conselho do Centro. Inicialmente o Diretor
colocou em discussão a ata de n.° 253 a qual foi aprovada pela unanimidade dos presentes.
Na seqüência o Prof Binato colocou em apreciação os Atos" Ad Referendum" da Direção
do CCS: Aprovação da vm Semana Acadêmica de Fisioterapia e III Jornada de Ortopedia
e Traumatologia - 08 a 11 de novembro de 2000; Oficialização da XIV Semana Acadêmica
da Odontologia - 01 a 04 de novembro de 2000. Passou-se então, a apreciação do Parecer
n° 03/2000 da CELN, do CCS, que tratava da aprovação do Concurso Público para
Professor Auxiliar, na área de Dentística, do Departamento de Odontologia Restauradora. O
Concurso foi indeferido pelo Conselho, ratificando o que a CELN do CCS havia sugerido.
Passou-se para os assuntos gerais: 1- o Prof Alberto Binato falou aos presentes que o
período de férias está chegando e que os chefes e os vices das sub-unidades não devam
coincidir suas férias e que professor substituto não pode assumir as mesmas como chefe. O
Diretor solicitou aos Coordenadores de Curso que acompanhem a organização dos eventos,
tipo Semanas Acadêmicas, a fim de evitar surpresas, uma vez que os alunos, por falta de
experiência, muitas vezes acabam colocando as chefias e a Direção do Centro em situações
constrangedoras. 2- Os certificados de provas de monitoria, que até então eram de
responsabilidade do Centro, passam para serem emitidos no Departamento, ficando a
Direção do CCS com a emissão de certificado de conclusão de monitoria. O Prof Antonio
Roberto Bisogno falou que no Departamento de Odontologia Restauradora já adota esta
sistemática de acordo com resolução n020/96. 3- O módulo 5 da avaliação institucional
deverá ser respondido pelos técnico administrativos via internet. 4- Foi entregue aos
presentes, pelo Secretário do Centro, uma ficha que deverá conter propostas para vinhetas
promocionais a serem veiculadas pela RBS- TV. 5- Foi dado conhecimento aos conselheiros
as normas aprovadas pela DIREX para utilização do Anfiteatro Prof Alberto Londero do
HUSM.6- Foi dado conhecimento também que já estão sendo entregues os equipamentos
do grupo 14 do PMQS. 6- Os docentes deverão dirigir-se as sub-unidades para pegar as



chaves das salas de aula, e não a Direção do Centro, que possui uma cópia das mesmas para
alguma emergência. 7-As sub-unidades deverão providenciar as baixas de materiais
permanentes junto ao setor de patrimonio da Universidade, pois em breve deverá ocorrer
um inventário patrimonial inclusive com a troca das atuais plaquetas por um sistema de
códico de barras. Finalizando o Prof Alberto Binato convidou a todos os técnico
administrativos e chefias das sub unidades para um coquetel que acontecerá na sala de
reuniões do CCS dia 27110 às 10:30 horas em comemoração ao Dia do Funcionário Publico.
Nada mais havendo a constar eu Roberto Penna Secretário do Centro de Ciências da Saúde
lavrei a presente ata.
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etário do CCS


