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ATA 274

Data: 31.07.03
Local: Sala de Reuniões do CCS
Participantes: Membro do Conselho do Centro, conforme lista de presença anexo.

Aos trinta e um dias do mês de julho de 2003 às 08.45 horas na sala de reuniões do CCS,
sob a presidência do Prof. Renan Rademacher , Vice-Diretor do Centro de Ciências da
Saúde , aconteceu a 2740 Reunião do Conselho do Centro de Ciências da Saúde .
Inicialmente o Prof Renan abriu os trabalhos dando as boas vindas aos novos Conselheiros.
os professores: Gláucia Denise Kommers e José Sala, Sub-Chefe do Departamento de
Patologia e Chefe do Departamento de Clínica Médica respectivamente. Passou-se então
para: aprovação da Ata 273, a qual foi aprovada pelos presentes e dos Ad Referendum da
Direção do CCS: Parecer 001/03 - Concurso para professor Assistente na área de Prótese
Dental, do Departamento de Odontologia Restauradora; Parecer 002/03 - Concurso Público
para Professor Assistente na área de Dentística, do Departamento de Odontologia
Restauradora e Parecer 003/03 - Concurso Público para professor Assistene na área de
Bioquímica Clínica e Toxicológica, do Departamento de Análises Clínicas e Toxicológicas.
Prosseguindo o professor Renan solicitou aos presentes que especifiquem a área da
titulação, a fim de evitar surpresas pelos candidatos. Foi aprovado por unanimidade dos
presentes a indicação do Professor Walter Blaya Perez , como suplente da professor Stela
Maris de M Padoin no Conselho Universitário. Foi informado aos presentes que: a) Os
servidores que solicitarem diárias durante a greve, só receberão o valor das mesmas após o
retomo das atividades da UFSM; b)SÓ serão pagas as Bolsas da PKAE que foram através
de repasses, bem como as bolsas de pesquisa; c) Duas docentes do CCS entraram com
recurso junto à PRPGP. tendo em vista a distribuição de Bolsas PIBIC, O professor Renan
informou que os projetos que foram entregues .na última hora. não passaram pelo Comitê
de Ética, e portanto, não foram avaliados. A professora Vera Real solicitou a palavra e
falou que faz parte da Comissão do CCS que participou da avaliação e que sentiu-se inútil
diante de fatos hipócritas, como se a presença dos professores do CCS, fosse apenas
formalidade. O Professor José Edson Paz da Silva ratificou o que a professora Vera falou
acrescentando que alguns dos projetos que analisou não eram de sua área específica. A
professora Vera concluiu falando que só fizeram uma reunião com a equipe do CNPQ e
após passaram a uma outra sala onde em uma mesa encontravam-se todos os projetos, onde
os professores retiravam aleatoriamente, para analisar, conforme a grande área. Após foram
"dispensados" sem retomo para avaliação dos processos. Caracterizou-se no maior
desrespeito acadêmico já vivenciado. A professora Ângela Rossi ratificou tudo o que a
professora Vera falou. Retomando a palavra o Professor Renan pede que os Docentes
busquem alternativas para evitar que serviços de atendimento não fiquem prejudicados em
função de férias, greves, etc..., promovendo o estímulo dos acadêmicos com estágios que
tenham certificados, que façam valer estes estágios como ACG, etc... Finalmente avisou



que a GED foi adiada tendo em vista a referida Greve. Na a mais havendo para constar. eu.
Roberto Lovatto Penna, lavrei a presente Ata. que assin aixo.
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