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Aos vinte cinco dias do mês de março de 2004, às 09:00 horas na sala de reuniões do CCS,
sob a presidência do Prof. Alberto Binato, Diretor do Centro de Ciências da Saúde,
aconteceu a 2790 Reunião do Conselho do Centro de Ciências da Saúde. Inicialmente deu
as boas vindas ao Prof. Paulo Aita, Chefe do Departamento de Pediatria em substituição ao
Prof. Paulo Maldonado, que aposentou-se, e ao acadêmico Dionei de Matos Lewandowshi,
novo representante do Diretório Acadêmico do Curso de Farmácia. Na seqüência foi
colocada em discussão a ata da Reunião 278, a qual foi aprovada por unanimidade, bem
como a da Reunião Extraordinária do dia 25103/04 que tratou dos "ad referendum" da
Direção do CCS dos pareceres dos Concursos Públicos para Prof. Assistente, Auxiliar e
Adjunto do CCS. Passou-se então à apreciação dos atos "ad referendum" da Direção do
CCS nos seguintes documentos: a) Criação da Disciplina de Neurologia do
Desenvolvimento no Curso de Mestrado em Distúrbios da Comunicação Humana b)
Revalidação de Diploma em Fiosioterapia de Anne Maria Frank c) Revalidação de Diploma
em Fisioterapia de Walter Roberto Bruckner d) Oficialização da Jornada de Bioética
"Bioética em Tempo de Globalização", a realizar-se em 15 de maio com 1O horas de
duração e) Convênio entre Prefeitura de São João do Polêsine e o Curso de Enfermagem f)
Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Ciências Farmacêuticas g) Professora Ivone
Maria Toniolo, participando do Programa Especial, como aposentada de atividades de
ensino, pesquisa e extensão h) Oficialização da I Jornada Integrada de Enfermagem e
HUSM, de 11 a 13 de maio de 2004 i) Convênio entre a UFSM e a Secretaria Estadual de
Saúde por meio da Quarta Coordenadoria Regional de Saúde, oficializando a instalação do
Laboratório Macro Regional de Ensino f) Convênio de Estágio do Curso de Enfermagem e
a Prefeitura de São Francisco de Assis. Após esclarecimentos sobre a participação de
aposentados em atividades de ensino, pesquisa e extensão e sobre o Laboratório Macro
Regional de Ensino. Os atos "ad referendum" da Direção do CCS foram aprovados por
unanimidade. Passou-se então aos assuntos gerais, sendo o primeiro a solicitação do Prof.
Glauco Álvares que trata da oficialização do Curso Avançado de Cirurgia Vídeo-
Laporoscópica a realizar-se dias 16 e 17 de abril, o qual após pequeno debate decidiu-se
solicitar maiores esclarecimentos ao referido professor. O Prof Binato então falou aos
presentes da necessidade de haver uma racionalização dos gastos com telefone, dizendo
inclusive que já houve por parte da Administração Central um corte nas ligações para
telefones celulares. Passou-se então a colocar à apreciação dos Conselheiros as indicações
da Prof" Ana Lúcia Cervi Prado em substituição à Prof" Cláudia Trevisan na Câmara de
Extensão, tendo em vista o afastamento da mesma para Doutorado, e da Prof." Laura
Azevedo Guido em substituição ao Prof. Paulo Maldonado na CELN do CCS, tendo em



/

vista a aposentadoria do mesmo. Ambas indicações foram aprovadas pela unanimidade dos
presentes. O Prof Renan, Vice-Diretor do CCS, passou então a comentar a respeito dos
doze concursos realizados no CCS para Professores Auxiliar, Assistente e Adjunto e das
dificuldades encontradas pelo CELN/CCS na análise e parecer sobre os mesmos. Iniciou
dizendo que quando da abertura dos concursos, as Chefias de Departamento devem ter o
cuidado com os editais, para que os mesmos sejam claros e deixem transparente o que o
Departamento deseja. Relatou também, que a Comissão encontrou nos concursos
analisados planilhas com notas a lápis, planilhas sem cabeçalho, discrepância entre as notas
dos examinadores para um mesmo candidato, invenção de critérios para avaliação de
títulos, prova de títulos com notas diferentes entre os examinadores e inclusive candidatos
obtendo nota lOna prova de títulos, o que é praticamente impossível pela atual Norma que
rege os Concursos Públicos na UFSM. Após intenso debate tendo sido inclusive sugerido
que se solicite mudanças na atual Resolução, principalmente em relação à avaliação de
títulos. O Prof Binato passou então a relatar, aos presentes, a limitação dos gastos em
diárias em 20% do recurso de custeio de cada unidade, dizendo também que, até a presente
data, os gastos com passagens não estão contingenciados a exemplo do ano anterior. O
Prof Renan comunicou aos presentes o início do Levantamento Patrimonial no âmbito do
Centro de Ciências da Saúde e da necessidade da presença do Chefe da sub-unidade ou
responsável quando da chegada dos encarregados do referido levantamento. Na seqüência,
comunicou a eleição do Prof João Manoel Rossés como Presidente da FATEC e do Prof.
Alberto Binato como Presidente do Conselho da FATEC e posse no dia 24103/2004. O
Prof. Binato falou da necessidade de que os Departamentos encaminhem à Direção do
CCS, no máximo com uma semana de antecedência, os editais de monitoria, e da
solicitação do Prof. Jadir Camargo Lemos, do Curso de Fisioterapia, que necessita para
concluir sua tese de Doutorado assistir algumas aulas de graduação, solicitando que as
Chefias facilitem esta tarefa. Finalizando, o Prof Renan comunicou aos presentes que a
partir de agora os livros deixam de ser material permanente, podendo ser adquiridos na
rubrica de consumo, e ficará a cargo da Biblioteca Central de realizar as referidas compras
mediante o repasse de recursos das sub-unidades para a Biblioteca Central da UFSM.
Solicitação de sugestões da Editora da UFSM para que a mesma passe a editar teses de
Doutorado de alunos que tenham realizado seu Doutorado na UFSM e de servidores que
tenham realizado seu doutoramento em outras IES. Finalizando, passou-se a discutir o
assunto formaturas, o que após intenso debate ficou decidido que a Câmara de
Coordenadores irá elaborar normas do CCS, que após aprovados por este Conselho serão
encaminhados à Administração Central. Nada mais havendo a tratar, eu, Roberto Lovatto
Penna, lavrei a presente ata que assino abaixo, juntamente com a relação de presença dos
conselheiros.
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