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Data: 31.10.02
Local: Sala de Reuniões do CCS
Participantes: Membro do Conselho do Centro, conforme lista de presença anexo.

Aos trinta e um dias do mês de outubro 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 2680 Reunião do Conselho do Centro de Ciências da Saúde. Inicialmente foi
aprovado a Ata 267, pela unanimidade dos presentes, passando-se então, para a leitura do
"Ad Referendum da Direção, o qual tratava de um Projeto de Clínicas do Curso de
Odontologia e que foi posteriormente explanado aos presentes pelo Professor Paulo Afonso
Burlmann. Dando prosseguimento, o professor Binato comentou que a FATEC está se
adequando às Normas vigentes e que os projetos deverão constar início, meio e fim, que
deverá ser de dois anos. E os gastos deverão ser feito exclusivamente com o próprio
projeto. Concluindo o assunto o Professor Renan Rademacher, Vice-Diretor do CCS, falou
que o material permanente, adquirido pela FATEC, deverá posteriormente, passar para o
patrimônio da UFSM. Passando para outro tema, o professor Renan falou da importância
dos documentos referentes a GED, ser guardados no próprio setor do docente, para
possíveis comprovações. Dando prosseguimento, foi aprovado por unanimidade a indicação
da Professora Melania PaIermo Manfron para o CEPE, como suplente da professora Marcia
Keske Soares representando os Coordenadores de Curso. Passando para assuntos gerais, o
professor Binato falou que será feito uma reforma do Anfiteatro do CCS, informou aos
presentes da troca de local dos diretórios acadêmicos, ficando os Diretórios da Enfermagem
e Fisioterapia junto ao Anfiteatro e o da Farmácia ficando no terceiro andar do prédio 26,
em frente a Coordenação da Farmácia. O professor Renan falou que está chegando no
Centro, equipamentos que foram adquiridos através de projetos de Qualificação dos Cursos
de Graduação. O professor Binato solicitou aos Conselheiros o máximo de cuidado nas
solicitações de emissão de portarias à Direção, pois é grande o número de solicitação de
correção de portarias, das sub-unidades, por equívocos provindos dos setores. Foi avisado
que o período de digitação de férias para quem irá gozar em janeiro é até dia 25/11/02. O
professor Binato comentou que irá aguardar a formação do Regimento Interno do HUSM,
para possíveis discussões , no Conselho, sobre a participação da Direção do CCS no
CONAD. O Diretor aproveitou a ocasião para falar da Confraternização, que o CCS faz no
final de ano e que será realizada no restaurante Vera Cruz, da Avenida Medianeira, no dia
06/12/02, às 08:30 horas e que, neste evento, será entregue às pessoas aposentadas uma
Placa de agradecimento. Para isto, solicitou que os Setores do CCS, enviem à Direção uma
relação dos Servidores aposentados no ano de 2002. Foi pedido às Chefias para que no dia
27/11/02, liberem, dentro do possível, os servidores para um Curso de integração entre
funcionários, no Cerrito, Finalmente o professor Renan pede para os diversos setores que



enviem informações ao setor de divulgação do CCS e concluiu falando que a revista do
Centro ficará em dia neste ano. Nada mais havendo para constar, eu , Roberto Lovatto
Penna, lavrei a presente Ata, que assino abaixo.
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