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Aos vinte e seis dias do mês de junho 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 2730 Reunião do Conselho do Centro de Ciências da Saúde . Inicialmente o
Prof Alberto Binato abriu um espaço para o professor Cechela ( professor aposentado do
Curso de Educação Física) , falar sobre o programa de doação de órgãos, pedindo uma
ajuda na divulgação da campanha de doação de órgãos e falando do Encontro Estadual de
Transplantados em que envolverá várias áreas da saúde. Informa também, que não será
cobrado taxa no evento e que será realizado no Colégio Centenário. O professor Binato,
juntamente com a professora Elaine Resener, propuseram que o CCS e o Hospital
Universitário proporcionem no mínimo as hospedagens das pessoas envolvidas com o
evento, após foi aprovado a Ata 272 pela unanimídade dos presentes. Passou-se então para
aprovação dos Ad Referendum da Direção do CCS : a) Participação da Professora Zilca
Rosseto de Moraes no programa especial de participação de professores aposentados, que
permíte a execução de atividades de pesquisa, extensão, orientação de alunos; b) Convênio
entre o Curso de Fisioterapia e o Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Foi dada ciência
aos presentes a recondução do professor Marcos Martins Neto no Departamento de
Patologia. O professor Renan Rademacher comunicou que foi distribuído para às
Coordenações de Curso cópia do Edital de Criação de Grupos PET e que o Pró-Reitor de
Pós-Graduação, em visita a Direção do CCS solicitou a divulgação do mesmo. A professora
Elaine falou que liberou os funcionários Técnicos em Radiologia para a Odontologia e que
os mesmos não tem interesse em sair do HUSM, mas que o Hospital está contratando em
breve servidores. A professora Elaine falou que o HUSM entrou no plano de Planejamento
Estratégico e após convidou a Direção do CCS para participar da Direx do HUSM. A
Direx possui dois tipos de reuniões, uma nas terças-feiras com todo os Coordenadores etc e
a outra na Quarta-feira, somente com a Diretoria executiva do HUSM. O professor Binato
agradeceu o convite oficial e disse que certamente a Direção do CCS se fará presente e que
levará os assuntos de interesse única e exclusivamente do CCS. O professor Renan
Rademacher informa que está saindo o novo boletim do CCS, dentro de mais ou menos 15
dias e pede que forneçam subsídios para que as acadêmícas possam publicar.Nada mais
havendo para constar, eu, Roberto Lovatto Penna, lavt f a presente Ata, que assino abaixo.


