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Data: 25.07.02
Local: Sala de Reuniões do CCS
Participantes: Membro do Conselho do Centro, conforme lista de presença anexo.

Aos vinte e cinco dias do mês de julho de 2002 às 08.45 horas na sala de reuniões do CCS,
sob a presidência do Prof Alberto Binato , Diretor do Centro de Ciências da Saúde,
aconteceu a 265° Reunião do Conselho do Centro de Ciências da Saúde. Inicialmente o
Prof Binato deu as boas vindas ao Prof. Flávio Jobim, Sub-Chefe do Departamento de
Morfologia, na sequência foram colocadas em discussão as atas 263° e 264°, às quais foram
aprovadas pela unanimidade dos presentes, sendo então posto em discussão o ato" ad
referendum" da Direção do Centro, que tratava de Edital de Ingresso e Reingresso no Curso
de Fonoaudiologia o qual também foi aprovado pela unanimidade dos presentes. O Prof
Binato passou então a palavra a bolsista Silvana Rossato, que faz parte do setor de
divulgação do CCS, a qual pediu a colaboração dos chefes de unidades no sentido de enviar
notícias que devam ser divulgadas tanto no Boletim do CCS como na imprensa. Colocou
também, o setor a disposição de todas as sub-unidades para auxiliar nos eventos que
venham a ser desenvolvidos. O presidente da reunião, então, solicitou ao Prof. Renan
Rademacher, Vice Diretor do Centro, que fizesse o relato da reunião acontecida com o
Reitor e os Diretores de Centro. O Prof Renan iniciou falando sobre o corte de 25% em
diárias e passagens por parte do MEC , repassando aos presentes cópia de documento do
Prof. Paulo Jorge Sarkis, como Presidente da Comissão de Finanças da ANDIFES,
manifestando a preocupação da entidade quanto as medidas impostas pelo governo, que
poderão inviabilizar as Universidades, cortes estes, que não se referem somente a
passagens e diárias mas também na ordem de 14% nos demais itens de custeio. Seguiu-se
então uma discussão entre os conselheiros ficando acertado, para em data a ser agendada,
uma vinda do Prof. Sarkis para uma reunião extraordinária do Conselho do CCS, onde
serão trazidos maiores esclarecimentos. Foi relatado então, pelo Vice Diretor, o assunto
também tratado na reunião dos Diretores de Centro com o Reitor que trata da assiduidade
docente, tendo em vista denúncia ao Ministério Público, por parte de alunos, em outro
Centro da nossa Universidade. Foi dado ciência aos presentes que nos próximos dias sairia
um documento da Administração Central alertando os Chefes de Sub-unidades sob a
responsabilidade, dos mesmos, sobre tais acontecimentos. O Prof. Binato solicitou aos
presentes que, para um melhor funcionamento da Secretaria do Centro, todos os pedidos de
suprimentos de fundos viessem acompanhados de um de acordo do Chefe da Sub-unidade.
Colocada a palavra a disposição o Prof Marcos Troian manifestou-se no sentido que a
Direção do Centro de Ciências da Saúde tivesse participação na Diretoria Executiva do
Hospital Universitário visando uma maior integração entre o ensino e a prestação de
serviços efetuada pelo mesmo. A idéia teve a aprovação na unanimidade dos presentes,
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inclusive da Prof Elaine Resener Diretora do HUSM , tendo sido tirada a decisão de enviar
correspondência a Administração Central, neste sentido, solicitando a participação da
Direção do Centro de Ciências da Saúde na referida Direção. O Prof James comunicou que
a Câmara de Coordenadores enviou correspondência a Direção do CCS no sentido de
promover um encontro em local a ser definido, para discutir a Política Pedagógica do
Centro, integrando docentes, alunos, técnicos-administrativos, representantes de entidades
de classe, ex alunos, representantes do Conselho Municipal de Saúde, Secretaria Municipal
da Saúde, 4° Coordenadoria da Saúde do RS etc., o que ficou para ser decidido juntamente
com a Direção .Finalizando o Prof Binato parabenizou o Prof Edgar Durante,
Coordenador do Curso de Farmácia e Bioquímica, que na data estava aniversariando no que
foi acompanhado pelos presentes. Nada mais havendo para constar, eu , Roberto Lovatto
Penna, lavrei a presente Ata, que assino abaixo.
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