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Discussão e aprovação de Atos Ad Referenda da Direção do CCS
Projeto Político Pedagógico
Sugestão de alteração da Resolução 005/2000
Assuntos Gerais.

Aos vinte e seis dias do mês de abril do ano 2001,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 2570
Reunião do Conselho do Centro. Inicialmente o Prof Binato colocou em discussão os atos " ad
referenda" da Direção, a saber a) Do Departamento de Farmácia Industrial solicitando a contratação
de Prof Visitante para atuar no Curso de Pós [Graduação em Ciências e Tecnologia Farmaceuticas.
B) Da Residência Médica solicitando o acréscimo ao art. 15 do Regulamento da Residência, que o
médico residente apresente um trabalho científico no final, afim de receber o título de especialista,
pela Comissão Nacional de Residência Médica. C) Do Departamento de Análises Clínicas e
Toxicológicas solicitando a oficialização de evento na área de Micologia Clínica. Na sequência, foi
aberto um espaço pela Direção do Centro para que o Prof Renato Fagundes Presidente do Comite de
Ética do CCS fizesse uma explanação sobre o mesmo. O Prof Renato comentou as atividades que
estão sendo desenvolvidas e os problemas enfrentados pelos membros do comitê, tendo respondido a
questionamentos de vários conselheiros e colocando-se, bem como os demais integrantes, a
disposição de todos para maiores explicações. O Prof Alberto Binato agradeceu a presença do Prof.
Renato e colocou o Centro ao inteiro dispor do Comite destacando a importância do mesmo.O Prof
James Gressler, Presidente da Camara de Coordenadores do CCS, falou sobre o Projeto Político
Pedagógico da UFSM e da importância do mesmo para os Cursos do CCS que deverão se inserir ao
processo. Na sequência foi apresentada a sugestão do Prof Antonio Roberto Bisogno Chefe do
Departamento de Odontologia Restauradora sugerindo a alteração das normas da Resolução
005/2000 que trata das normas para Seleção Pública para Professor Substituto, sendo a sugestão de
alteração dos pesos das provas , passando a prova didática de 5 para 7 e o peso da prova de títulos de
5 para 3, tendo em vista que a maioria dos candidatos serem recém formados e com pouca titulação o
que toma dificil a sua aprovação pelos atuais critérios. A Profa. Stella Maris Padoin sugeriu que
fossem alterados os pesos na prova didática de 5 para 6 e na prova de títulos de 5 para 4. Após a
manifestação de vários conselheiros foi colocado em votação as duas propostas, tendo sido vitoriosa
a proposição do Prof Bisogno que será encaminhada pela Direção do Centro aos orgãos superiores
para apreciação como uma sugestão do Conselho do Centro de Ciências da Saúde. Passou-se então
aos Assuntos Gerais, sendo o primeiro ítem relatado pelo conselheiro Mauro Renã Monari a respeito



da solicitação do DEMAPA para que as Sub-unidades disponibilizem até o dia 10 de maio a listagem
de itens que farão parte de uma concorrência pública por registro de preços a ser elaborada pela
Administração Central com validade de 6 meses, e que os mesmos itens poderão ser utilizados para
aquisição dos materiais e equipamentos que farão parte de um Projeto de Melhoria do Ensino de
Graduação que foi lançado pelo MEC, segundo o qual a UFSM foi destinado aproximadamente
RS1.200.000,00 dos quais aplicado o IDR que é o índice aplicado no rateio dos recursos
normalmente distribuidos aos centros de ensino, coube ao CCS aproximadamente R$200.000.00 os
quais deverão através de projetos dos cursos de graduação, verificadas as deficiências apontadas pela
avaliação institucional e pelo Provão nos cursos que já sofreram esta avaliação, serem utilizados.
Convém destacar que o prazo para entrega do projeto do CCS é 15 de maio, ficando então estipulado
as Coordenações de Cursos o prazo de 10 de maio para que a Direção do CCS possa agilizar o
processo. O Prof Binato passou então as comunicações, sendo a primeira de que como havia sido
acordado na reunião anterior a Direção indicou o Prof Marcos Martins Neto do Departamento de
Patologia como suplente da Professora Marlene Terra no Conselho Regional de Saúde; Que o
Departamento de Otorrino-Fonoaudiologia solicita a autorização e oficialização de minicurso de
Otoneurologia a ser ministrado pelo Dr. Lúcio Castagno de Pelotas nos dias O1 e 02 de junho de
2001. Comunicou também que a sala 1444 com 50 lugares está a disposição com um aparelho data-
show instalado, devendo ser agendada a sua utilização na Secretaria do Centro, bem como a sala
1407 com 25 lugares igualmente com aparelho data-show. As mesmas estão a disposição dos
interessados em utilizar o referido equipamento O Prof Binato também relatou aos conselheiros
presentes que recentemente a UFSM foi contemplada com 13 vagas definitivas das quais 4 para o
CCS decorrentes de Concursos Públicos já realizados e com validade. Pressume-se que os mesmos
determinam a contratação pelo Regime Jurídico Único que deverá ser alterado para que as novas
contrataçôes sejam pela CLT, conforme projeto do governo em tramitação .. E que o MEC
determinou que a partir de 31/03 estão suspensos todos os concursos públicos definitivos e que os
concursos para professor substituto só poderão Ter o edital aprovado com autorização de Brasília.
Nada mais havendo para constar, eu, Roberto Lovatto Penna, lavrei a presente Ata.


