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Data: 29.08.02
Local: Sala de Reuniões do CCS
Participantes: Membro do Conselho do Centro, conforme lista de presença anexo,

Aos vinte e nove dias do mês de agosto 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 2660 Reunião do Conselho do Centro de Ciências da Saúde. In icialmente o
foram apreciados e aprovados pela unanimidade dos presentes a Ata 265 e os "Ad
Referenda" da Direção que são: a) Alteração do Regimento do Curso de Pós-Graduação em
Distúrbios da Comunicação Humana (Mestrado), nas páginas 161 e 162; b) Convênio entre
o estado do RS / Secretaria da Justica e da Segurança / Instituto Geral de Perícias e UFSiVl
através do Departamento de Clínica Médica; c) Oficialização da comemoração dos 30 anos
do Curso de Fonoaudiologia, solicitada pela Coordenação do Curso de Fonoaudiologia;
d)Processo que encaminha termo de compromisso e plano de trabalho do professor Hugo B.
Amaral, no Programa Especial de professores Aposentados. Dando continuidade a pauta do
dia o Professor Binato passou, então para os assuntos gerais 1) Substituição do Professor
José Edson paz da Silva, no Conselho Universitário, tendo em vista o final de mandato e
não ser possível nova recondução. Realizada uma votação foi eleita, então, a Professora
Stela Maris de Mello Padoin. Como titular fica a Professora Stela Maris e o Professor
Helvio Figueiredo Neves continua como Suplente. 2) Substituição da Professora Vera
Reginal Real Lima Garcia no CEPE. Foi aprovado pelos presentes a professora Marlene
Gomes Terra como Titular e a professora Tania Maria Tochetto de Oliveira, como suplente.
3) Solicitação do Professor Binato na alteração dos representantes da UFSM na Comissão
Municipal de Saúde ficando o Servidor Amo da Silva Becker como titular e a Professora
Carmem Souque Soares, como suplente. A professora Marlene Terra solicitou a palavra e
pediu o seu afastamento do conselho Regional de Saúde,a Direção ficou de encontrar um
docente para submeter a apreciação do Conselho na proxima reunião O professor Binato
salientou que fez um pedido às Chefias, no que se refere a contingenciamento com redução
de 25% nas passagens e diárias e como não houve a referida redução, o mesmo decidiu que
não irá mais cortar os pedidos. No momento que acabarem as verbas, os setores que ainda
não usaram as referidas diárias e passagens, serão prejudicados. Passando para próxima
pauta o professor comunicou aos presentes que terminou o xerox na Direção devido aos
custos elevados e que passará, a partir da presente data, serem realizados no hall de entrada
do CCS, junto à Empresa Mil Cópias. Após, foi comunicado que a assessoria de
Divulgação está solicitando que os Setores do CCS enviem informes, notícias etc, através
de documentos, emails para uma melhor agilização no processo de divulgação. Finalmente
o professor Binato comunicou que a professora Janice de Moraes Blois foi convidada para
atuar no Rol dos Coordenadores Acadêmicos do Grupo Montevideo e que a Professora
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Claudia Trevisan foi convidada para atuar como avaliadora do lNEP, dos cursos de
graduação na área de Fisioterapia .. Nada mais havendo para constar, eu , Roberto Lovatto
Penna, lavrei a presente Ata, que assino abaixo.


