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Data: 30.10.03
Local: Sala de Reuniões do CCS
Participantes: Membros do Conselho do Centro, conforme lista de presença anexo.

Aos trinta dias do mês de outubro 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 2773 Reunião do Conselho do Centro de Ciências da Saúde. Inicialmente o
Prof Alberto Binato abriu a reunião solicitando aos presentes a apreciação da ata 276, a
qual foi aprovada por unanimidade dos presentes. Foi aprovado o parecer 006/03, que trata
do Concurso Público para Professor Assistente na área de Histologia e Embriologia, do
Departamento de Morfologia, que teve abstenção do voto da professora Luciana Schoenau.
Votaram contra o Professor Heitor Lampert, Paulo Afonso Burmann e Antônio Roberto
Bisogno. O Prof José Edson Paz da Silva sugeriu a padronização dos concursos pela
COPERVES. Foi aprovado os "Ad Referendum" da Direção: a) Oficialização de palestra"
Os Riscos da Automedicação" oferecida pelo Departamento de Fisiologia, em 1O e
11/1 0/03. b) Oficialização da 17a Semana Acadêmica do Curso de Odontologia que
ocorrerá de 05 a 08/11/03. c) Criação da Disciplina Neurologia, no Curso de
Especialização em Fonoaudiologia. C) Convênio entre o Departamento de Análises
Clínicas e Toxicológicas e UNIFRA, para uso de infra-estrutura do Departamento. D)
Convênio das aulas práticas do Curso de Enfermagem da UFSM com a 4a Coordenadoria
Regional de Saúde de Santa Maria. E) Criação da disciplina Fonoaudiologia Hospitalar, no
Curso de Especialização em Fonoaudiologia. Foi lembrado aos presentes, pelo professor
Renan Rademacher, Vice-Diretor do Centro, que os editais de concursos devem ser claros e
bem elaborados, a fim de evitar transtornos. Após foi aprovado o nome do Professor Paulo
Afonso Burmann ao CEPE, no lugar da Professora Tânia Tochetto de Oliveira, como
suplente da Professora Vera Regina Real Lima Garcia. Passando aos assuntos gerais foi
solicitado aos presentes que os Cursos de Especialização pagos devam ser autofinanciáveis.
Foi comunicado pelo Diretor a sua ausência na Formatura do Curso de Medicina, devido
não constar, nos convites, a Direção do CCS e Departamentos envolvidos diretamente com
os formandos. O Diretor pediu aos Coordenadores de OJf08S que façam uma norma de
formaturas para ser seguido durante a cerimônia. Ficou acertado que o Presidente da
Câmara de Coordenadores deverá encaminhar à Direção do CCS as atas de cada Colegiado
de Curso no que se refere a normatização das Formaturas. A mesma será aprovada no
Conselho do CCS e seguido nas próximas cerimônias. O professor Binato passou para o
assunto vagas de docentes na UFSM. Informou que chegaram 51 vagas para professor
efetivo na Instituição e que 01 vaga pertence ao Departamento de Odontologia
Restauradora e que o CCS ficou com 14, que serão distribuídas nos Departamentos, pois
existe um critério pré-definido pelo Conselho. O professor Binato lembrou que na última



divisão cedeu uma vaga das três do Departamento de Odontologia Restauradora e espera
que nesta divisão o Departamento que estiver nesta condição o faça também. Informou que
os concursos poderão ser para qualquer nível. Também falou na hipótese de contratar uma
Pedagoga, que foi sugestão do Curso de Medicina, para tanto seria numa das quatorze
vagas. O professor James Gressler falou da importância para o CCS de uma pedagoga,
principalmente para os Projetos Político-Pedagógicos. Foi aprovado que o tema de
distribuição de vagas docentes no CCS ficará para uma Reunião Extraordinária, no dia
04/11/03 às 09:00. O Professor Clauton Machado informou que nos dias 27 e 28 de
novembro ocorrerá o 10 Seminário do Projeto Político-Pedagógico do Curso de
Fisioterapia. Finalizando, a professora Tânia Tochetto de Oliveira falou que seu pedido de
saída do CEPE deve-se ao fato de que a mesma possuía 5 faltas não justificadas no CEPE e
que nunca foi procurada ou convocada e que por não concordar com este tipo de conduta
solicitou sua saída. Nada mais havendo para constar, eu, Roberto Lovatto Penna, lavrei a
presente Ata, que assino abaixo.
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