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Assunto:
Apreciação e Aprovação dos atos "Ad Referendum" da Direção do
CCS.
Apreciação e aprovação dos pareceres 10 e 11/2002.
Assuntos Gerais.

Aos vinte e sete dias do mês de junho 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 264a Reunião do Conselho do Centro.
Inicialmente o Diretor abriu os trabalhos colocando em apreciação os atos
"Ad. Referendum" da Direção do CCS a) Parecer 009/2002, que trata do
Projeto do Curso de Especialização em Saúde Coletiva para Qualificação da
Assistência em Saúde e Trabalho na Macro Região Centro-Oeste do Rio
Grande do Sul" ; b) parecer 01112002, que trata do Concurso público para
nrofessor Assistente na área de Prótese Dental, processo 05462/2002, que
foram aprovados por unanimidade. Após foi lido o Parecer 010/2002, que trata
da Reedição do Projeto de Qualificação Técnica e Humanização de atenção à
Saúde em Situações de urgência, emergência e trauma - Educação Básica",
que foi aprovado por unanimidade. Dentro dos assuntos gerais, foi solicitado
aos presentes uma indicação de docente para o CEPE, como suplente da
Professora Claudia Trevisan, em substituição ao professor Paulo Afonso
Bunnann, pois o mesmo foi eleito representante dos professores titulares em
28.05.2002. Foi indicado e aprovado o nome da professora Marcia Keske
Soares. Foi também aprovado o Curso Teórico-Prático em Distúrbios do
Processamento Auditivo, a ser ministrado pela professora Angela Rossi em
06/07/2002, para fonoaudiólogos da Serra Gaúcha. A professora Claudia
Trevisan referiu que o Centro, através de Comissão de Ensino e Legislação e
Normas, deverá indicar o nome de um Docente, que será o Professor Ubiratã



Tupinambá da Costa, a fim de concorrer ao premio "Destaque XX Anos
SEURS". A professora Marlene Gomes Terra falou sobre a possibilidade de o
CCS fazer um Seminário Político Pedagógico e que tão logo seja possível,
encaminhará um expediente à Direção do CCS, para viabilização do evento. O
professor Renan Rademacher , Vice-Diretor do CCS, falou que a Câmara dos
Coordenadores do CCS deve sugerir ao Centro e que a este cabe fazer a
viabilização. A professora Stela Maris convidou aos presentes e extensivo aos
demais colegas, para um Seminário sobre AIDS , no Cerrito, no dia
19/07/2002. Dando continuidade, o professor Renan comunicou que as
acadêmicas do Curso de Comunicação reativaram o Setor de comunicação do
CCS, isto deve-se ao diferente Calendário obedecido, em função da Greve na
UFSM. O professor Marcos Martins Neto informou, aos presentes, que o
professor Carlos Renato Almeida MeIo foi nomeado Assessor da Sociedade
Brasileira de Patologia, dentre as diversas Faculdades de Patologia do País ..
Finalizando a reunião o Professor Binato falou sobre a digitação da produção
dos Professores e Acadêmicos não estão sendo realizados pelos
Departamentos e que para o CCS em 2002, só foi digitadas 18 produções,
sendo que 08 do Departamento de Otorrino-Fonoaudiologia e 08 do Curso de
Pós-Graduação em Distúrbios da Comunicação Humana. O Diretor lembrou
aos presentes que a Divisão de recursos na UFSM é feita em cima da produção
de cada Centro. Nada mais havendo a tratar, eu Roberto Lovatto Penna lavrei
a presente ata.

o erto Lovatto Penna
Secretário - C. c. S.


