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Assunto:
Assuntos Gerais.

Aos vinte e oito dias do mês de junho do ano de 2001 às 8,45horas na sala de
Reuniões do CCS sob a presidência do Prof. Alberto Binato, Diretor do Centro
de Ciências da Saúde, aconteceu a 2590 Reunião do Conselho do Centro.
Inicialmente o Prof Binato saudou os conselheiros: Profa. Tcrezinha Zanchi,
reeleita Chefe do Departamento de Microbiologia e Parasitologia; o Prof.
Edgar Durante, reeleito Coordenador do Curso de Farmácia e Bioquímica e a
Profa. Marlene Gomes Terra, reeleita Coordenadora do Curso de Enfennagem
e Obstetrícia. Na seqüência, foi colocada em discussão a ata da Reunião 2580

do Conselho do Centro, a qual foi aprovada por unanimidade dos presentes.
Prosseguindo o Prof. Binato colocou em apreciação o ato " Ad referendum ",
da Direção, que diz respeito a contratação do Médico Veterinário Luiz Emani
Henkes como professor Visitante na área de Fisiologia, ato este, também
aprovado pela unanimidade dos presentes. Nos assuntos gerais abriu-se um
espaço para o Pastor Roberto, para falar sobre o ANIMA ( Núcleo de Apoio
ao Estudante da UFSM), núcleo este, vinculado ao Centro de Educação e
composto por Psicólogos, Psicopedagogos, Orientadores profissionais e
vocacionais, Educadores especiais e Terapeutas que atendem a todos os
estudantes da UFSM. O Prof. Binato agradeceu a presença do Pastor, em
nome do CCS, e colocou o Centro a disposição sempre que necessário. Na
sequência foi lido oficio da Profa. Ana Lúcia Cardoso Kirchhof sobre a "
Saúde do Trabalhador". Ainda nos assuntos gerais, foi comentado o aumento
aos Técnico Administrativos ( GEDAE ) que segundo Medida Provisória do
Governo dá 23% de aumento aos Tecnicos de Nível Superior, 9% aos de nível
médio e 6% aos do nivel de apoio, bem como determina uma equiparação
entre os Cargos de Direção dos Docentes e Técnico Administrativos em 400/0



dos valores das CDs. Sobre o assunto vagas foi comentado que, até o presente
momento, não existe nada em definitivo a não ser especulações de que viriam
41 vagas docentes para a UFSM. O Prof. Binato comunicou aos presentes que
no momento em que houver uma liberação de vagas será convocada uma
Reunião Extraordinária do Conselho do Centro para tratar do assunto.
Finalizando, foi solicitado aos conselheiros que realizem eleições nos
Departamentos e Coordenações antes do término dos mandatos, evitando que
tenham de ser emitidas portarias pró-tempere. O Prof Binato agradeceu a
participação da comunidade do CCS no recente processo de consulta para
escolha do Reitor da UFSM, dando uma demonstração de pujança do nosso
centro. Nada mais havendo a tratar, eu Roberto Lovatto Penna lavrei a
presente ata.
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