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Data: 25.09.03
Local: Sala de Reuniões do CCS
Participantes: Membro do Conselho do Centro, conforme lista de presença anexo.

Aos vinte e cinco dias do mês de setembro do ano 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 276a Reunião do Conselho do Centro de Ciências da Saúde.
Inicialmente o Prof. Alberto Binato abriu a reunião solicitando aos presentes a apreciação
das atas 274 e 275, as quais foram aprovadas por unanimidade. Passou-se, então, para
apreciação dos Ad. Referendum da Direção: a ) convênio para estágio curricular entre o
Curso de Enfermagem e a prefeitura da Cidade de Pinhal Grande - RS - aluna Aline Cocco
Pagini; b) convênio para estágio curricular entre o Curso de Enfermagem e a Santa Casa
de Misericórdia - aluna Viviane Tarabal; e c) Parecer 004/03 da Comissão de Legislação e
Normas do CCS, que aprova o projeto de Curso de Pós-Graduação em Fisioterapia a nível
de especialização. Todos os Ad Referendum foram aprovados por unanimidade. Passando
para os assuntos gerais, foi aprovado, entre os presentes, a indicação do Professor Antônio
Roberto Bisogno como representante dos Chefes de Departamentos no CEPE, no lugar da
professora Luciana Schoenau, ficando a referida professora como suplente do Professor
Bisogno. Corno representante no Conselho Universitário ficou o professor Walter Blaya
Perez (titular), ficando o suplente para ser escolhido na próxima reunião. Foi entregue aos
presentes um xerox encaminhado pelo professor Willian, de uma possível liberação de 71
milhões de reais, para laboratórios e equipamentos. Também foi solicitado aos professores
doutores a digitação da produção institucional, pois poucos estão fazendo a digitação. O
professor José Edson Paz da Silva solicitou a palavra e falou da dificuldade em receber
verba de projetos do CNPq e FAPERGS, solicitando que a Direção do CCS interferisse nas
instâncias superiores, e que foi ratificado pelo professor Serjio Dalmora. O professor Binato
salientou que já vem lutando pela valorização dos Projetos de Extensão, pois o CCS é um
Centro que tem muitos projetos de atendimentos em extensão. O professor Binato solicita
que as vagas de docentes que não foram solicitadas para o cargo de professor substituto,
devam ser emprestadas, seja para outro Departamento, para outro curso ou até mesmo para
outro Centro. Foi dado ciência que virá da DIREX, do HUSM, um documento sobre
estágios de outras instituições no mesmo. O professor Sergio Pereira comentou a
dificuldade de atender os próprios alunos da UFSM, e que esta dificuldade aumenta com os
alunos de fora. O Professor Binato aproveitou o tema e falou que Instituições de Santa
Maria estão tentando fazer estágios na UFSM, sem convênio, mais especificamente no
nosso Centro. Salientou que, se necessário for, pára-se o estágio até que a legalidade da
situação seja estabelecida. A pedido do professor Binato foi aberto um espaço na reunião
para que o Diretor do CPD, Sergio Limberger falasse sobre () que está ocorrendo com o



sistema de informatização na UFSM. O mesmo comentou que o Curso mais prejudicado
com as matrículas foi o Curso de Odontologia e salientou que há pouco investimento na
área de sistemas o que muitas vezes inviabiliza os trabalhos do CPD. Ficou acertado que a
Direção fará um convite para que o CPD, juntamente com o DERCA, venha no Anfiteatro
do CCS fazer uma demonstração e esclarecimentos aos Chefes e Secretários das Sub-
Unidades, das maneiras de utilização do Sistema, tanto nas matrículas como digitações
diversas. Seguindo novamente os assuntos gerais, o professor Binato avisou que está sendo
protocolado um documento da Secretaria dos Conselhos, sobre requisitos necessários à
análise e emissão de Parecer ao CEPE, a fim de evitar transtornos nos trâmites dos projetos
que são enviados ao CEPE. No assunto concurso público, foi informado que concursos com
provas práticas tem que ter aprovação do Conselho do CCS e que quando solicitado o
Edital, no mesmo deva ser explicitado que área e o tipo de profissional que se quer
contratar, pois houve casos em que o candidato era formado em uma área e com pós-
graduação em outra.Nada mais havendo para constar, eu, Roberto Lovatto Penna, lavrei a
presente Ata, que assino abaixo.
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