
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE

ATA 269

Data: 28.11.02
Local: Sala de Reuniões do CCS
Participantes: Membro do Conselho do Centro, conforme lista de presença anexo.

Aos vinte' e oito dias do mês de novembro 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 2690 Reunião do Conselho do Centro de Ciências da Saúde. Inicialmente foi
aprovado a Ata 268, pela unanimidade dos presentes, passando-se então, para a leitura dos
"Ad Referendum da Direção: Ingresso e Reingresso para o Curso de Fonoaudiologia;
Convênio entre o Curso de Fisioterapia e Instituições de Santa Maria, os quais foram
aprovados pela unanimidade. Passou-se para os assuntos gerais: O Diretor pede às chefias
que somente enviem documentação de afastamento de docente de curta duração quando for
superior a 5 dias, ficando a documentação com as chefias para as devidas comprovações.
Justificou o pedido, pois muitos processos são abertos depois do retomo dos docentes. O
professor Binato disse que a partir da presente Reunião as marcações das salas de controle
da Direção do CCS (1444 , 1407, Anfiteatro e sala 1418) só serão efetivamente marcadas
perante oficio, não impedindo que as unidades dirijam-se a Secretaria verificando se a
mesma encontra-se vaga. Dando prosseguimento, foi distribuído aos presentes uma
proposta de Regimento do Comitê de Ética do CCS, para que em uma reunião previamente
estipulada seja aprovada a referida proposta. O professor Binato pediu aos professores que
enviem a Direção do CCS os nomes dos docentes e técnicos administrativos aposentados
no ano de 2002, para que possam ser homenageados, com uma placa, no jantar de
confraternização do CCS, dia 06/12/02. Falou também, que o Curso destinados aos
técnicos-administrativos, no Cerrito, foi de grande valia, tanto para o Setor onde trabalham
como também bom para o dia-a-dia de cada servidor. Comunicou que foi realizado uma
reunião com os Chefes de Departamentos sobre a única vaga destinada ao CCS, para
professor efetivo e que esta vaga foi destinada para o Departamento de Fisiologia e que as
outras 6 vagas que pertencem ao CCS continuam abertas .. Com a palavra o Professor Paulo
Roberto Maldonado sugere uma correspondência de congratulações ao Professor Ronald
Bossemayer por ser convidado para Academia Sul-Riograndense de Medicina ... Agradeceu
a Direção do CCS pelo empenho na realização do 670 Ciclo de Educação Continuada -
Curso de trauma, do Departamento de Pediatria e que contou com 200 participantes. O
professor Paulo Roberto Bisogno também agradeceu à Direção do CCS pela receptividade
com Curso de Educação Continuada. Com a palavra o Prof. Binato falou que tão logo
chegue a UFSM, as ,verbas para aquisição de material permanente, a Direção estará
passando à cada Coordenação, uma TV e um computador com placa, de forma que possam
ser usados como data-show. O professor Clauton Machado leu um oficio de repúdio do
Projeto que define o ato médico, o professor Binato falou que este não é o forum de debate



do assunto e que deve se!"discutido a nível de associação, sindicato , etc e que ° Curso,
como também o CCS tem por meta primordial é dar uma boa formação ao aluno. Após
discussões sobre ° assunto, o professor Clauton retirou o ato de repúdio, ficando como para
reflexão. Nada mais havendo para constar, eu , Roberto Lovatto Penna, lavrei a presente
Ata, que assino abaixo.


