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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE

ATA 267

Data: 26.09.02
Local: Sala de Reuniões do CCS
Participantes: Membro do Conselho do Centro, conforme lista de presença anexo.

Aos vinte e seis dias do mês de setembro de 2002 às 08.45 horas na sala de reuniões do
CCS, sob a presidência do Prof. Renan Rademacher , Vice-Diretor do Centro de Ciências
da Saúde , aconteceu a 2670 Reunião do Conselho do Centro de Ciências da Saúde .
Inicialmente o Vice-Diretor deu as boas vindas ao Conselho, ao Professor Walter Blaya
Perez, do Departamento de Estomatologia, professora Bárbara do Departamento de
Microbiologia , professor Clauton Monte Machado, Coordenador do Curso de Fisioterapia,
foi apreciada e aprovada pela unanimidade dos presentes a Ata 266. Foi também aprovado
o convênio entre o Curso de Enfermagem I UFSM e o consórcio Intermunicipal de Saúde
da Região Centrol RS, para desenvolvimento de aulas práticas para o 70 semestre. Passou-
se então para os assuntos gerais, o Professor Renan comentou que enviou às Coordenações
e Departamentos envolvidos, correspondência sobre a participação do CCS no Conselho de
Diretores do Hospital Universitário. Iniciou-se a discussão sobre a participação do Centro
no referido Conselho, tendo o prof. Renan comunicado que este assunto estaria em pauta na
Reunião do dia 27/09/02 do Conselho Universitário e por isso teria que ser tirada uma
posição do CCS, no que se refere este assunto. O professor Nehemias falou que este
Conselho é o antigo CONAD, quando o HUSM pertencia do CCS e que no Regimento
Interno, que atualmente vigora, já existe a figura deste Conselho, o qual nunca funcionou.
Após intensa discussão, decidiu-se que o Professor Renan solicitaria a retirada de pauta do
Conselho Universitário, para que o assunto fosse melhor discutido nas sub-unidades e que
na próxima reunião do Conselho do Centro, este fato, voltasse a pauta. O assunto seguinte
foi a comunicação de que o Curso de Fisioterapia elaborou considerações sobre o parecer
da CAPES, a respeito do Projeto PQI da Fisioterapia, que a Administração da UFSM iria
levar à Brasília. O prof. Renan relatou aos presentes que a Direção do Centro está
providenciando a aquisição de computadores com placas de vídeo adaptadas, que
permitirão a transmissão de imagens à aparelhos de TV de 30' a 35', permitindo a
substituição do uso do aparelho de data-show em salas com até 30 alunos
aproximadamente. Destacou também, que o Governo Federal liberou novamente passagens
e diárias que tinham sido contingenciadas. O Vice-Diretor do CCS solicitou aos presentes a
observância dos prazos para a digitação , pelos docentes, da GED- 10 semestre de 2002,
bem como divulgou documento da Comissão Permanente de Avaliação Institucional que
encontra-se disponível na página da UFSM/Avaliação Institucional. Comunicou que nesta
data às 10:30horas haverá o lançamento do Selo Comemorativo do Curso de Fisioterapia,
no Anfiteatro do CCS. O prof. Renan passou a palavra para a professora Stela Maris, Chefe
do Departamento de Enfermagem para a mesma falar sobre o relatório do XX Seminário de
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Extensão Universitária da Região Sul - SEURS. Abriu-se um espaço para aprofessora
Silviamar Camponogara a respeito de material recebido através de Projeto da UFSMI
Governo do Estado do Rio Grande do Sul, através da Escola de Saúde Pública, para ser
utilizado em Cursos sobre Urgência, Emergência e Trauma e que o referido material será
instalado em área cedida no Hospital Psiquiátrico, ficando a disposição de todos os Cursos
da área da Saúde. Para o uso dos referidos aparelhos será necessário um prévio
agendamento, tendo sido indicada a professora Silviamar como representante da UFSM no
Comitê de Apoio a Rede de Assistência do SUS - Macrorregião Centro-Oeste. A pedido da
professora Marlene Gomes Terra, o professor Marcos Martins Neto passa a condição de
titular no Conselho Regional de Saúde e a professora Marlene ocupará a condição de
suplente. Finalizando o professor Antônio Roberto Bisogno solicitou que a Direção do
Centro verificasse onde se encontra a decisão do Conselho do CCS a respeito da alteração
da Resolução que trata das Seleções Públicas para Professor Substituto, tendo o professor
Renan ficado de reiterar a solicitação ao Gabinete do Reitor Nada mais havendo para
constar, eu , Roberto Lovatto Penna, lavrei a presente Ata, que assino abaixo.


