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Aos vinte e quatro dias do mês de abril 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 271° Reunião do Conselho do Centro de Ciências da Saúde . Inicialmente o
Diretor deu as boas vindas a Professora Solange Pomblum, Sub-Chefe do DACT e foram
apreciados e aprovados por unanimidade os "Ad Referendum" da Direção do CCS, que são:
a- convênio firmado entre a Secretaria da Saúde e do Meio Ambiente de Santa Maria,
encaminhado pelo Departamento de Patologia; b- documento encaminhado pelo Curso de
Especialização em Laboratório Clínico , promovido pelo Departamento de Análises
Clínicas e Toxicológicas, solicitando alteração no capítulo X, artigo 21, parágrafo 3° do
regimento interno do referido curso. C- solicitação de acréscimo nos convênios firmados
entre a UFSM, através do Departamento de Enfermagem e o Município de Santa Maria!
Secretaria Municipal de Saúde e do Meio Ambiente, com vistas as aulas teórico-práticas e
de estágio curricular do Curso de Enfermagem; d- aprovação e implantação do projeto
político pedagógico do Programa de Pós-Graduação em Ciências Farmacêuticas a nível de
mestrado. Foi então, apresentadas as acadêmicas do Curso de Comunicação, que farão
palie da Assessoria de Comunicação do CCS. Dentro de Assuntos Gerais: foi dado ciência
aos presentes que a professora Maria Celeste Landerdahl foi indicada , como titular, no
Conselho Municipal de Saúde e a professora Beatriz Unfer, como suplente da mesma. Foi
lido o memorando da Direção do CCS à PRPGP, indicando 10 Doutores do CCS, para atuar
como Consultores PIBICICNPq e PROBIC/F APERGSI UFSM. Dando seqüência, foi
ressaltado na reunião a ocorrência de roubos nas dependências do CCS, foi então, pedido
que aumentem os cuidados nesse sentido. O professor Renan Rademacher falou sobre as
vagas para professor, no quadro da UFSM, onde duas seriam do Dept" de Odontologia
Restauradora (assistente), duas do Departamento de Análises Clínicas e Toxicológicas (pl
adjunto) e uma vaga de assistente para o Departamento de Patologia. Foi indicado o
Professor Clauton Monte Machado ao CEPE (como titular) e que será verificado a
disponibilidade do mesmo, representando os Coordenadores de Curso. Foi informado aos
presentes que os lugares para colocação de quadros de formaturas, nas paredes dos
corredores do CCS estão ficando escassos, e não existe relação de andar com o Curso.
Enquanto tiver local, os mesmos serão ocupados pelos Cursos. Foi comunicado a visita do
Ministério da Saúde ao HUSM e que foram indicados pela Direção do CCS os
Coordenadores de Cursos e a Professora Mirian Menezes a fim de participar das discussões.
Foi lido o memorando 04/2003 da PROGRAD aos Coordenares de Cursos, que solicita
atenção aos prazos previstos para encaminhamentos de processos e documentos ao CEPE,



considerando que estes dependem de tramitação previa. Foi lido o memorando do
DEMAPA, que informa que o Hotel Morotin dispõe de hospedagem no Hotel Centro e Park
Hotel. Nada havendo para constar, eu , Roberto Lovatto Penna, lavrei a presente Ata, que
assino abaixo.

Rôb Lovatto Penna
Secretário do CCS


