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Apreciação de Atos Ad Referenda da Direção do CCS
Assuntos Gerais.

Aos vinte e nove dias do mês de março do ano de dois mil e hum, 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 2560 Reunião do Conselho do Centro. Inicialmente o Diretor
colocou em discussão a ata de n." 255 a qual foi aprovada pela unanimidade dos presentes.
Na seqüência o Prof. Binato colocou em apreciação os Atos" Ad Referenda" da Direção
do CCS: a) Projeto do Curso de Especialização em Projetos Assistenciais de Enfermagem;
b) Projeto Modernização do Laboratório de Controle de Qualidade de Medicamentos do
Departamento de Farmácia Industrial da UFSM; c) Alteração do Regimento do Curso de
Pós-Graduação em Distúrbios da Comunicação Humana. Passou-se então para os assuntos
gerais: O professor Binato pediu às chefias que mantenham suas Sub-unidades abertas até o
final do expediente, nos dias em que tiverem inscrições para Professor Substituto,
Monitorias, Estágios, Matrículas, independente da ausência do servidor lotado naquela sub-
unidade. O Diretor deu ciência aos presentes que a Professora Vânia Olivo pediu
afastamento para cursar doutorado, ficando a Professora Maria Salete Vogt como titular no
Conselho Municipal de Saúde. Ficou também a professora Ana Lucia Cardoso Kirchhof,
como suplente no referido Conselho. No Conselho Regional de Saúde ficou assim
constituida a representação: Titular será a professora Marlene Gomes Terra e o nome da
suplente ficará a cargo da Direção do CCS indicar. O professor Binato falou que a partir da
presente data só assinará certificados, pela Direção do Centro, após estarem preenchidos
com os nomes dos participantes e assinado pelo responsável pelo evento. Foi solicitado o
envio dos eventos, de cada setor, à Direção do CCS, a fim de serem incluidos no
Calendário da UFSM/2001. Foi aprovado a oficialização da XVIII Semana Odontológica
da ABORGS, no período de 30 de maio a 02 de junho de 2001. Passou-se para o tema de
comunicações: Reeleição do Professor Helvio Neves para a Chefia do Departamento de
Estomatologia, e o Professor Walter Blaya como Sub-Chefe do referido Departamento. No
Serviço de Atendimento Fonoaudiológico foi eleita a professora Ceres Beltrami como
Diretora. Na Coordenação do Curso de Fonoaudiologia foi eleita a Professora Marcia
Keske Soares como Coordenadora e a Professora Ana Maria Toniolo da Silva como
Coordenadora Substituta. No Departamento de Otorrino-Fonoaudiologia foi eleita a



Professora Zilca Rosseto de Moraes como Chefe e a Professora Angela Garcia Rossi como
Sub-Chefe. Na eleição da Coordenação do Curso de Especialização em Fonoaudiologia foi
eleita a Professora Tania Maria Tochetto de Oliveira como Coordenadora. Com a palavra o
Professor Binato falou aos presentes que existe no CCS mais três aparelhos de data Show e
que ficará um aparelho na sala 1407, e que esta sala possui 25 cadeiras estofadas com
braço, um projetor de slides e um retroprojetor e que nela foi instalado um condicionador
de ar. O outro data-show ficou instalado na sala 1444, com capacidade para 50 alunos. O
professor Binato falou que a partir da presente data, os aparelhos ficarão a disposição de
aulas de graduação e que poderão ser usados, desde que agendados na Secretaria do Centro.
Após comentou que o Professor Renan Rademacher está com suprimento de fundos
somente para a finalidade de pagamentos de combustíveis. Falou também da importância
de reservar o dinheiro antes de fazer qualquer gasto com dinheiro de suprimento de fundos.
Quanto ao xerox no CCS, o professor Renan falou que a máquina instalada na Secretaria do
Centro encontra-se a disposição dos Secretários das Sub-Unidades. O professor Renan
solicitou aos Chefes de Sub-Unidades que façam o controle dos mandatos nos cargos a eles
atribuidos, tendo em vista a dificuldade de fazer portarias retroativas com mais de 30 dias.
Foi dado ciência aos presentes que o Centro possui atualmente uma assessoria de
comunicação, composta por 3 acadêmicas do Curso de Comunicação e que o trabalho
desenvolvido no CCS será o estágio final de graduação . Quanto aos representes, dos
Básicos, no Comitê de Ética, ficou para a Direção do CCS a indicação do mesmo. O
professor Binato comentou sobre os professores do CCS eleitos para o Conselho
Universitário e CPPD. No Conselho Universitário: - Professor Antonio Roberto Bisogno=-
suplente dos Professores titulares e professora Zuleica Tabarelli, suplente dos professores
auxiliares. Na CPPD ficaram como representantes dos Professores Adjuntos: Angela Garcia
Rossi - 10 suplente e Marcos Martins Neto - 20 suplente. E como representante dos
professores ficou o professor Flávio Cabreira Jobim- titular. O professor Antônio Roberto
Bisogno solicitou a palavra e falou da sua inconformidade sobre a Resolução 00512000.
Ficou estabelecido que o mesmo fará um oficio com as sugestões de alterações e que será
distribuído aos Conselheiros para que seja discutido o assunto na próxima reunião. Com a
palavra o professor Binato comunicou que o Professor Julio Medeiros é o representante do
CCS na Comissão de Resíduos tóxicos. Falou que a professora Teresinha Zanchi demitiu-se
do Comitê de Ética e que falta indicar uma representante dos Básicos. O Atual presidente,
professor Renato Fagundes, solicita um espaço no Conselho do CCS para falar sobre o
Comitê. Foi solicitado pelo professor Renan que os Cadernos didáticos encaminhados à
Direção deverão ter a ciência do Chefe da Disciplina e do Chefe do Departamento. O
Professor James falou da distribuição de monitores nos Departamentos. Citou alguns
Departamentos com excesso de monitores e outros sem nenhum e que esta distribuição
deva ser refeita.Nada mais havendo a constar eu Roberto Penna Secretário do Centro de
Ciências da Saúde lavrei a presente ata.

ob Lovatto Penna
Secretário do CCS


