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Aos vinte e cinco dias do mês de abril do ano de 2002 às 08:45horas na sala
de Reuniões do CCS sob a presidência do Prof. Alberto Binato, Diretor do
Centro de Ciências da Saúde, aconteceu a 2623 Reunião do Conselho do
Centro. Inicialmente o Prof. Binato saudou os conselheiros: Prof Angelo
Batista Miralha da Cunha, eleito Chefe do Departamento de Neuropsiquiatria;
a Prof'. Liliane de Freitas Bauermann , eleita Chefe do Departamento de
Fisiologia, Na seqüência, foi colocada em discussão a ata da Reunião 261 e
atas Extraordinárias de 28.01.2002, 07.03.2002 e de 26.03.2002, do Conselho
do Centro, as quais foram aprovadas por unanimidade dos presentes.
Prosseguindo o Prof. Binato colocou em apreciação os atos" Ad referenda ",
da Direção, que diz respeito a: a) Parecer 04/2002 - Concurso Público para
professor Adjunto, na área de Clínica Médica, do Departamento de Clínica
Médica; b) Parecer OS/2002 -Concurso Público para professor Adjunto na
área de Anatomia, do Departamento de Morfologia; c) Parecer 06/2002 -
Concurso Público para professor Adjunto na área de Bioquímica Clínica, do
Departamento de Análises Clínicas e Toxicológicas; d) Parecer 07/2002 -
Concurso Público para professor adjunto, na área de Controle de Qualidade e
Avaliação de Atividades de Medicamentos, do Departamento de Farmácia
Industrial; e) Oficialização da XXIV Edição da Semana Odontológica, no
período de 22 a 25 de maio/2002, através da ABORGS. F) Aprovação da nova
versão devidamente atualizada, do projeto do Comitê de Ética, em Pesquisa, já
aprovado no de 2001; g) Elaboração de um projeto de Curso de Especialização
em Laboratório Clínico, promovido pelo Departamento de Análises Clínicas e
Toxicológicas; h) Parecer 008/2002 Homologação dos Concursos de
Monitorias do CCS. Os referidos atos ad referenda foram aprovados por



unanimidade dos presentes. Dando prosseguimento à reumao, o Professor
Binato falou que as chefias devem informar os docentes, pertencentes ao seu
órgão, que as salas de aulas são de responsabilidades das Coordenações de
Cursos e que a Direção do Centro possui as salas 1407 e 1444, e que estas,
são para ser usadas, unicamente, com data-show. Comunicou que a professora
Cybele Esteves de Almeida foi transferida para o Departamento de
Microbiologia, na troca da vaga do professor Tabajara Gaucho da Costa, que
passou a pertencer ao Departamento de Fisiologia. Foi aprovada a
oficialização do Curso de Biossegurança em Fonoaudiologia, solicitado pelo
Curso de Especialização em Fonoaudiologia, nos dias 14 e15 de junho de
2002. Também foi aprovada a efetivação do convênio entre a UFSM e UFRJ,
solicitada pelo Departamento de Enfermagem, através do oficio 06312002. O
Professor Binato comunicou através do oficio-circular 002/2002 da CPPD,
que encaminha cópia da portaria, publicada pelo Diário Oficial da União, que
fala na hipótese de um Departamento fazer duas vezes um concurso para
professor adjunto e ainda assim não possuir candidato, poderá fazer uma
solicitação para concurso de professor assistente, podendo ou não ser atendido
pela união. O professor Binato deu prosseguimento a Reunião falando que
foram reconduzidos, como representantes do CCS no CEPE, a Professora
Claudia Trevisan e Professor Paulo Afonso Burmann (suplente). Em discussão
do nome de um professor para substituir o Professor Tales de Moura Branda
na Comissão de Ensino, Legislação e Normas do CCS, foram indicados os
nomes dos professores Carlos Renato Melo e Professora Violeta Brandão
Saldanha. O professor Carlos Renato falou que, tendo em vista que assumiu
fazer os exames patológicos para o Curso de Odontologia, não poderá aceitar
a indicação e a professora Violeta falou que aceita a indicação. Foi aprovado a
indicação da Professora Violeta Brandão Saldanha, na Comissão de Ensino,
Legislação e Normas do CCS. O professor Binato justificou a não vinda da
equipe do CPD, para tirar dúvidas quanto a produção docente e acadêmica.
Também falou que o CCS dispõe de mais uma sala com 106 lugares, o
anfiteatro E-2 , que pode ser usada como para aulas, eventos e reuniões. Nada
mais havendo a tratar, eu Roberto Lovatto Penna lavrei a presente ata.
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