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Aos vinte oito dias do mês de agosto 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 2750 Reunião do Conselho do Centro de Ciências da Saúde. Inicialmente o
Prof. Binato abriu os trabalhos dando as boas vindas a nova Conselheira Carmen Lucia
Colomé Beck , Chefe do Departamento de Enfermagem. Passou-se então para: aprovação
dos "Ad Referendum" da Direção do CCS: a) Modificações no Projeto Politico Pedagógico
do Curso de Fonoaudiologia. b) Convênio de Residência integrada em Saúde Coletiva,
promovido pela Escola de Saúde Pública do Estado do Rio Grande do Sul, entre UFSM e
Secretaria Municipal de Saúde, denominado "Um modelo de tripé para dar apoio ao SUS:
Desencadeando ações de curto , médio e longo prazo em seqüência encadeadas com o fijm
de fortalecer a atenção básica", que foram aprovadas por unanimidade dos presentes.
Iniciou-se o tema assuntos gerais com a indicação do Professor Marcos Martins Neto para
participar da Comissão de Ensino, Legislação e Normas do CCS, que também teve total
aprovação dos Conselheiros. Foi solicitado, aos presentes, nomes de docentes para fazer
parte do CEPE, como representante dos Chefes de Departamentos do CCS, uma vez que a
Professora Luciana Schoenau solicitou verbalmente a saída do CEPE (titular) e o professor
Nilton Gomes Bertoldo (suplente), está deixando a Chefia do Departamento de
Ginecologia. Ficou acertado que estas indicações ficarão para a próxima reunião do
Conselho. Com a palavra o professor Binato disse para as Chefias que está enviando um
memorando circular à todas Sub-Unidades do CCS, onde solicita que somente os Chefes de
Departamentos, Coordenadores e/ou seus respectivos Secretários dirijam-se a Direção do
Centro a fim de solicitar auxílio de passagens, diárias etc ..., pois somente estes tem acesso a
disponibilidade de recursos financeiros da referida Sub-Unidade. Passando para o tema
distribuição de vagas para os Centros da UFSM, o professor Binato comentou que a partir
deste semestre para os seguintes, a produtividade dos docentes deverá influir muito. O
professor Renan Rademacher, Vice-Diretor, mais uma vez pede que os Chefes solicitem a
produção dos docentes, a fim de evitar transtornos futuros, como perda de vagas para outros
Centros. Salientou que a digitação é de fundamental importância. Após, o professor Binato
leu o oficio dos Diretores de Centros encaminhado ao Reitor, no que trata da distribuição de
50 vagas, das quais 14 ficaram com o CCS. Uma vaga excedente a estas, deverá ficar com o
Departamento de Odontologia Restauradora, pois a mesma é uma vaga remanescente da
liberação anterior. Dentro de assuntos gerais, o Diretor pediu aos Chefes que encaminhem à
Secretaria do Centro, os professores Substitutos que ainda não assinaram a prorrogação do
contrato que, este ano, em função da greve a Pró-Reitoria de Recursos Humanos deixou na
Direção. Também foi dado ciência aos presentes que existe uma perspectiva de que serão



abertos concursos para os docentes que solicitarem exoneração. O professor José Edson paz
da Silva, com a palavra, falou que tomou conhecimento, através da Direção do CCS, de um
documento que trata de grupos de pesquisa na UFSM, vindo da PRPGP e que o Pró-Reitor
pedia que fosse localizado os líderes dos grupos. Como a Direção desconhecia os grupos, o
professor Renan passou então, a chamar as Chefias dos Departamentos e comunica-los. O
professor José Edson comenta que agora veio um memorando dizendo que a Direção do
Centro é que não repassou a informação devida. O professor disse que isto é falso e que
novamente o Pró-Reitor vem prejudicando o Centro, com informações não corretas. O
professor Binato comentou mais uma vez no evento que será realizado nos dias 25, 26 e 27
de setembroI2003, sobre Transplantados, o CCS fornecerá hospedagens nos hotéis
conveniados, para os Palestrantes. O professor Renan falou que este ano usou como trote da
Direção do Centro, aos calouros dos Cursos, a participação no referido evento. Com a
palavra o Acadêmico da Medicina Etiane disse que o Diretório está promovendo um
prêmio para a produção literária, Chamado Moacyr Scliar e que trarão o prório Moacyr a
Santa Maria. Finalmente o professor Renan relatou que não está sendo renovado as
assinaturas dos periódicos , pois não veio verba para esta rubrica. Inclui-se neste tema a
aquisição de livros e que está sendo estudado uma biblioteca setorial do CCS no HUSM ..
Nada mais havendo para constar, eu, Roberto Lovatto Penna, lavrei a pres te Ata, que
assino abaixo.
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