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Aos vinte e sete dias do mês de novembro 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 2780 Reunião do Conselho do Centro de Ciências da Saúde .
Inicialmente o Prof. Alberto Binato abriu a reunião solicitando a apreciação e aprovação
das atas 278 e Ata da Reunião Extraordinária do dia 27/11/03, as quais foram aprovadas,
com alteração na Ata da Reunião Extraordinária, ficando a redação da seguinte maneira:
onde lê-se " ... o Departamento de Patologia necessita de uma vaga urgente, tendo em vista
que não possui- professor para ministrar aulas para o Curso de Medicina... , leia-se o
Departamento de Patologia necessita de uma vaga urgente, tendo em vista que possui
somente um professor médico que leciona a Disciplina de Patologia Geral e necessita de
um docente médico para ministrar aulas na disciplina Patologia Especial, também, para o
Curso de Medicina". Dando prosseguimento foram apreciados e aprovados os Ad
Referendum da Direção do CCS, os quais são: a) Oficialização do II Curso Teórico-
Prático "Avaliação e Reabilitação dos Distúrbios do Equilíbrio Corporal", realizado nos
dias 21 a 22 de novembro de 2003, no Hotel Morotin, promovido pelo Departamento de
Otorrino-Fonoaudiologia; b) Homologação da Composição do Colegiado do Curso de
Odontologia; c) Solicitação da inclusão de prova prática no Concurso para Professor
Assistente, na Área de Anatomia Humana, do Departamento de Morfologia. O professor
Renan Rademacher, Vice-Diretor do CCS leu o parecer 007/2003, da CELN do CCS, que
trata do Projeto de Implantação do Curso de Especialiação em Dentística e o Parecer
008/2003, que trata do Projeto Político Pedagógico de Curso de Especialização em
Laboratório Clínico II, sendo os mesmos aprovados por unanimidade dos presentes.
Passando para os Assuntos Gerais o Professor Alberto Binato pediu que a professora
Carmen Colomé esclarecesse, aos presentes, sobre a solicitação de aprovação de renovação
de 2 cursos de Pós-Graduação, do Departmento de Enfermagem. Prosseguindo, o professor
Binato falou que alguns Departamentos já enviaram o oficio, dizendo se pretendem ou não
realizar Concurso para professor titular. Foi informado aos presentes que o dia 01 de
dezembro é o dia Mundial de luta contra AIDS, e a professora Stela Maris solicita a
divulgação do mesmo. Concluindo o professor Binato lembrou que no dia 05/12/03 o CCS
estará realizando mais um jantar de confraternização, na Sede Campestre do Clube Dores.
Nada mais havendo para constar, eu, Roberto Lovatto Penna, lavrei a presente Ata, que
assino abaixo. ~


