
ATA 263

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE
CONSELHO DO CENTRO

Data: 23.05.2002
Local: Sala de Reuniões do CCS
Participantes: Membro do Conselho do Centro, conforme lista de presença em anexo

Assunto:
Participação do Diretor do CPD, Sergio Límberger para
esclarecimentos sobre lançamentos de produção no Sistema.
Assuntos Gerais.

Aos vinte e três dias do mês de maio 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 263a Reunião do Conselho do Centro.
Inicialmente o Diretor abriu os trabalhos dando a palavra ao Diretor do CPD,
Sérgio Limberger, que explanou como funciona o Sistema de Digitação da
produção dos Docentes e acadêmicos. Os professores do CCS falaram das
suas dificuldades e da dificuldade enfrentadas na digitação. Ficou acertado
que o Secretário do CCS deverá tirar relatórios mensais da produção do CCS.
Após Prof. Binato , dando prosseguimento a Reunião sugeriu aos Chefes que
em reunião específica fizesse a recepção dos novos professores, que estão
sendo aprovados em concurso público e após fosse encaminhado à Direção do
CCS juntamente com a Chefia. Após o Diretor falou que na Distribuição
anterior ficou estabelecido que nenhum Departamento receberia mais de duas
vagas, tendo também ficado acordado que o Departamento de Odontologia
Restauradora receberia a próxima vaga docente liberada ao CCS. Houve uma
liberação de 10 vagas para UFSM" sendo que uma vaga foi liberada foi
liberada pela Direção do CCS ao referido Departamento. Dando
prosseguimento o Prof. Binato solicitou as chefias que mantenham suas sub-
unidades abertas nas quartas-feiras, a fim de evitar transtornos com entrega de
material pelo almoxarifado Central, neste Centro. Também frizou que os
setores que tiverem encerramento de inscrições, seja de concurso de docente,
monitorias, matrículas, deverão ficar abertos até pelo menos até as dezessete
horas. 'Foi falado aos presentes, que encontra-se no Hall de entrada do CC~



uma caixa para coleta de doações para festa do lar das Vovozinhas. Foi dado
ciência aos presentes que a Universidade irá fazer o levantamento patrimonial
e que durante este período os setores deverão colaborar com os agentes
patrimoniais .. Nada mais havendo a tratar, eu Roberto Lovatto Penna lavrei a
presente ata.


