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Aos vinte dias do mês de maio 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 foram aprovadas
as Atas 270 e 271 , pela unanimidade dos presentes, após o Diretor agradeceu a presença
do novo integrange do Conselho, representante dos acadêmicos do Curso de Medicina -
Etiane Messerschmidt. Após o professor Binato passou a palavra ao Pró-Reitor Adjunto de
Planejamento, para que o mesmo fizesse uma explanação sobre os cortes no orçamento
feito pelo governo. O Diretor informou que alguns setores do CCS, já não possuem mais
verbas para diárias e passagens e que a verba até o final do ano é restrita. O professor
Renan aproveitou a oportunidade para pedir novamente que a produção dos docentes deva
ser digitada, pois a distribuição de verbas na UFSM se dá pela referida produção. Salientou
que está cansado de solicitar e que não é admissível que um Centro como o CCS, perca na
distribuição de verbas para Centros menores. Dando prosseguimento o professor Binato
convidou o professor Renato Fagundes, Presidente do Comitê de Ética do CCS, para dar
esclarecimentos sobre o novo Regimento do Comitê de Ética, no qual foram feitas algumas
alterações e posteriormente aprovado. O Diretor com a palavra novamente, solicitou a
aprovação da indicação do Professor Fleming Salvador Pedroso, do Departamento de
Pediatria, na Comissão de Ensino, Pesquisa e Extensão do CCS, tendo em vista que o
Professor Nehemias encontra-se em Licença para tratamento de saúde e de haver
necessidade de um docente integrar a comissão, de modo a dar andamento aos documentos
e processos que lá chegam. Foi comunicado também, que foi inaugurado no 100 andar da
reitoria, o equipamento de vídeo-conferência e o outro na Biblioteca Central, ficando estes,
os únicos locais para uso dos mesmos. Foi novamente pedido, pelo professor Renan, que
cuidem dos setores de trabalho, fechando e chaveando-os quando sair destes, evitando
assim, roubos e outros incômodos. Foi sugerido o uso de crachá para professores,
funcionários e alunos, ficando o assunto para ser discutido nas sub-unidades e que será
aprovado ou não na próxima reunião do Conselho do Centro. Foi dado ciência aos
presentes que o Rotary está solicitando profissionais da saúde para ministrar palestras. O
representante dos Acadêmicos de medicina falou que já estão fazendo este tipo de trabalho.
Dando prosseguimento o professor Renan falou que o Professor Cechela, aposentado do
Centro de Educação Física, está solicitando a colaboração dos acadêmicos dos Diretórios
no Encontro dos Transplantados, que será realizado em breve, nesta Cidade. Dentro de
assuntos gerais, foi informado que a Direção do CCS, estará fazendo um carimbo,
conforme normas do correio (IMPRESSO ESPECIAL), a fim de baratear correspondências



impressas e em grande quantidade e que cópia da circular estará sendo distribuídas para as
sub-unidades. O carimbo estará a disposição na direção do Centro; Foi lido o memorando
Circular da PRA, informando que a UFSM possui um setor que fará consertos nos micros e
impressoras, de modo viabilizar as condições de funcionamento e a execução dos serviços ..
Nada mais havendo para constar, eu , Roberto Lovatto Penna, lavrei a presente Ata, que
assino abaixo.
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