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Aos vinte dias do mês de março de 2003 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
2700 Reunião do Conselho do Centro de Ciências da Saúde. Inicialmente foi aprovado a
Ata 269, pela unanimidade dos presentes, passando-se então, para a leitura dos "Ad
Referendum da Direção: a) proposta de convênio entre o Curso de Enfermagem da UFSM e
a Casa de Saúde de Santa Maria, quanto a realização de estágio curricular; b) proposta de
convênio entre o Curso de Enfermagem e a 4a Coordenadoria Regional de Saúde, quanto a
realização de estágio Curricular; c) solicitação de apreciação do projeto para o Curso de
Especialização em Análise e planejamento de produtos e processos Fisioterápicos, do
Departamento de Fisioterapia; d) aceite do convênio entre o hospital Emesto Domeles -
POA- RS e o Curso de Enfermagem; e) proposta de convênio entre o Curso de
Enfermagem e o Hospital Divino Salvador, em Videira- SC; f) pedido de convênio entre o
Curso de Fisioterapia e Reabilitação e o Centro Integrado de Terapia e Reabilitação de
Santa Maria; g) proposta de convênio entre o Curso de Enfermagem e a Prefeitura
Municipal de Quevedos- RS; h) tramitação do projeto Político-Pedagógico do Curso de
Farmácia, todos aprovados por unanimidade. Dentro da pauta, passou-se para o tema
Orçamento de 2003, sendo explicado pelo professor Binato que o orçamento, deste ano,
sofreu um corte de 20%. Foi distribuído aos presentes um oficio do Ministério da Educação
onde o Secretário Executivo, o qual solicita diminuição na liberação de passagens e diárias.
O Diretor aproveitou a oportunidade para pedir aos Coordenadores de Cursos do CCS que
avisem aos respectivos Diretórios sobre a diminuição das verbas para os prováveis eventos,
nos quais as Coordenações estão ligadas diretamente. Passou-se para os assuntos gerais da
reunião: O professor Binato solicitou aos Conselheiros disponibilidade para substituir os
representantes no CEPE e Conselho Universitário. Ficou aprovado os nomes: a Professora
Luciana Schoenau , como titular no CEPE , no lugar do professor Helvio Figueiredo Neves;
a Professora Marli Matiko Anraku de Campos, como titular no Conselho Universitário, no
lugar do professor Edgar Cezar Durante; o Professor José Edson Paz da Silva, no Conselho
Universitário, como suplente da professora Stela Maris de Mello Padoin, no lugar do
professor Helvio Figueiredo Neves. Também ficou aprovado a indicação da professora
Maria Celeste Landerdahl, em substituição a professora Maria Salete Vogt, como
representante titular na Comissão Municipal de Saúde. Após o professor Binato frisou mais
uma vez, em reunião, que o Data Show é um aparelho para ser usado esporadicamente e
que o CCS possui 330 docentes e 3 aparelhos de data show, solicitou a cooperação das
Chefias quanto aos pedidos. Foi dado ciência aos presentes que o Anfiteatro está reformado
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e pronto para uso da Comunidade do CCS. Foi comunicado que a sala 1002, pertencente ao
Curso de Medicina foi trocada pela sala 1446, para que aquela seja dividida e transformada
em Diretórios Acadêmicos. O professor José Edson Paz da Silva falou sobre o Curso
Básico em Análises Clínicas, que não pertence ao CCS e seguidamente recebe perguntas
sobre tal Curso e que sente-se desconfortável. Nada mais havendo para constar, eu ,
Roberto Lovatto Penna, lavrei a presente Ata, que assino abaixo.
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