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Data: 28.02.2002
Local: Sala de Reuniões do CCS
Participantes: Membro do Conselho do Centro, conforme lista de presença em anexo

Aos vinte e oito dias do mês de fevereiro do ano de 2002 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 2610 Reunião do Conselho do Centro. Inicialmente foram aprovadas, por
unanimidade: as atas 260 e ata da reunião Extraordinária de 28. O1.2002, que aprova o
Concurso Público para professor adjunto, do Departamento de Odontologia Restauradora,
na área de Dentística - Processo 9445/2001-97; os "Ad Referenda" da Direção do CCS: a)
Internato para Graduados em Odontologia com parecer da CELN/CCS n" 002/2002;
b)Parecer da CELN/CCS n" 001/2002, que aprova o Concurso Público para Professor
Adjunto do Departamento de Análises Clínicas e Toxicológicas, na área de Estágio em
Laboratório de Análises Clínicas. Após o Professor Alberto Binato comunicou que o
mandato da Direção do CCS está em fase final e que não gostaria de ficar pró-tempore,
uma vez que, vem solicitando aos Chefes e Coordenadores que evitem a Chefia Pró-
Tempore. Foi aprovado uma Comissão de Consulta sugerida pelo próprio Conselho, com os
seguintes nomes: Professores José Edson Paz da Silva (Presidente), Marcos Martins Neto
(vice-presidente), Marlene Gomes Terra, Paulo Roberto Maldonado, Tania Maria Tochetto
de Oliveira, Hélvio Figueiredo Neves, o Servidor Renato Lovatto Penna e a Acadêmica
Carla da Ros. No seguimento, o Professor Binato concedeu a palavra ao Professor José
Edson para que o mesmo falasse sobre o convênio entre o Ministério do Exército Brasileiro
e a UFSM, para estágios curriculares. O professor Renan Rademacher falou que novamente
a UFSM irá mandar o projeto para o fundão MEC/SESu e que o CCS irá usar o mesmo
projeto do ano passado, reajustando os valores e que este projeto ficará com o Professor
José Edson Paz da Silva para fazer os trâmites necessários. O Professor Binato falou aos
presentes que será reproduzido um material de um projeto de intercâmbio de alunos com
França, Alemanha, Argentina e EUA Com a palavra a professora Marlene Terra informa
que haverá no mês de abril de 2002, um Seminário do Projeto Político-Pedagógico. O
professor James Gressler falou na realização de uma Aula Inaugural com uma sessão
unificada entre os cursos do CCS, prevista para fins de maio ou inicio de junho, com o tema
Humanismo e ética. Nada mais havendo a tratar , eu Robert Lovatto Penna lavrei a
presente ata.


