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Aos trinta e um dias do mês de maio do ano 2001,às oito horas e quarenta e cinco minutos, na
sala de Reuniões do CCS, sob a presidência do Prof Alberto Binato, Diretor do Centro de Ciências
da Saúde aconteceu a 2580 Reunião do Conselho do Centro. Inicialmente o Prof Binato colocou em
apreciação as Atas 256 e 257 , as quais foram aprovadas por unanimidade, Também foi aprovado o
atos Ad. Referenda" da Direção: a) Novo colegiado do Curso de Especialização em Fonoaudiologia,
como Presidente ficou a professora Tânia Maria Tochetto de Oliveira. b) Edital das normas para
ingresso e reingresso no Curso de Fonoaudiologia; c) Edital das normas para ingresso e reingresso no
Curso de Farmária e Bioquímica. Passou-se então, para os assuntos gerais, o Professor Binato falou
aos presentes que o governo acena repasse 1800 vagas para docentes nas Universidades Brasileiras,
sendo que para a UFSM deverá vir 41 vagas. Tão logo sejam confirmadas, estas vagas, a Direção
convocará uma reunião extraordinária do Conselho. Foi cedido um espaço, na reunião, para o
Senhor Prefeito da Cidade Universitária! UFSM e seu assessor, que falaram da importância da
economia de energia elétrica na UFSM, também comentaram que uma economia superior a 25% de
energia pode comprometer o ensino. O professor Binato passou a palavra ao Professor Edgar Durante
para fazer uma explanação sobre o Projeto do Curso de Farmácia, criando o Serviço de
acompanhamento de Egressos e Núcleo de Extensão da Farmácia e Bioquímica, com o intuito de
aproximar os egressos com os docentes e a Coordenação do Curso. Após, o professor Renan
Rademacher falou sobre o Plano geral de comunicação do CCS através das alunas do Curso de
Comunicação, as quais, necessitam da colaboração dos Chefes e Coordenadores para darem
continuidade a Divulgação do CCS e demais tarefas. Com a palavra novamente, o Prof Alberto
Binato falou que está próximo o dia da eleição e solicitou que os professores participem da referida
eleição. Falou que haverá uma mesa para votação no CCS e outra uma no Prédio do CCSH, para os
professores e alunos do Curso de Odontologia, a partir do terceiro semestre. Foi aprovado, também
pelos presentes, que na próxima Feira das Profissões não serão proferidas palestras, por parte dos
Coodenadores de cursos e sim uma melhor orientação nos estandes de cada Curso.Nada mais
havendo para constar, eu, Roberto Lovatto Penna, lavrei a presente Ata.


