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Aos vinte e nove dias do mês de abril do ano de 2004, às 08.30 horas, na sala de reuniões
do CCS, sob a presidência do Prof. Alberto Binato, Diretor do Centro de Ciências da
Saúde, aconteceu a 2800 Reunião do Conselho do Centro de Ciências da Saúde.
Inicialmente, o Prof. Alberto Binato abriu a reunião dando as boas vindas aos professores
que estão assumindo ou retomando como membros do Conselho do Centro, que são:
Professoras Ana Maria Toniolo de Oliveira, na Coordenação do Curso de Fonoaudiologia,
Glaucia Denise Kommers, Vice-Coordenadora do Departamento de Patologia, Clarice M.
B. Rolim, Sub-Chefe do Departamento de Farmácia Industrial, e Professor Tales de Moura
Branda, Chefe do Departamento de Fisiologia. Após, foi dado uma abertura na pauta da
reunião para que o Diretor do CPD, Sergio Limberger, fizesse uma explanação sobre o
Sistema usado atualmente na UFSM e as dificuldades enfrentadas pelos docentes, no que se
refere a digitações. Foi salientado pelo Diretor do CPD que o problema é de acesso à rede e
não propriamente do programa usado pelo CPD e que há deficiência de pessoal técnico
(servidor). Atualmente o CPD não possui pessoal técnico qualificado para trabalhar com as
novas máquinas e que estão providenciando cursos para os funcionários. Após, passou-se
para os atos "ad referendum" da direção do CCS: a) Oficialização do Curso itinerante de
Endocrinologia Feminina a ser realizado no GULERPE, dia 21/05/04, do Departamento de
Clínica Médica; b) Oficialização do Curso Avançado de Cirurgia Videolaparoscópica nos
dias 16 e 17 de abril; C) Oficialização da XXVI Semana Odontológica nos dias 4 e 5 de
junho12004 - ABORGS, os quais foram aprovados por unanimidade. Passou-se para
assuntos gerais: foi aprovado a indicação do Professor Heitor da Palma Lampert, como
suplente do Professor Walter Blaya Perez no Conselho Universitário. Foi também aprovado
o convênio do Departamento de Morfologia com a Prefeitura de Santa Maria, no que se
refere à cedência de ossos humanos e enterro de ossos e peças utilizadas no referido
Departamento. Após, o professor Binato comunicou que o Curso de Medicina fará 50 anos
no dia 18/05/04; comunicou que na Reunião dos Diretores de Centros Didáticos foi feito
um documento a ser entregue no dia 29/04/04 ao Reitor que trata de assuntos referentes ao
CPD, Plano Diretor do Campus, acesso ao campus, segurança no campus, produção
institucional, Biblioteca Central e setoriais, etc. A professora Elaine Resener, Diretora
Geral do HUSM, solicitou a palavra e falou que a partir de 05/05/04 trinta funcionários
sairão do HUSM, pois o contrato com o Consórcio Intermunicipal de Saúde terminou e que
com isto haverá redução do números de leitos ofertados pelo HUSM e que hoje 70
funcionários encontram-se em licença para tratamento de saúde. Foi aprovada a indicação
das professoras Berta Weismann e Helena Bolli Mota para comporem o Comitê



Institucional do PffiIC, por solicitação da PRPGP. O professor Binato comunicou aos
presentes que todos os concursos para Professores Efetivos do CCS foram aprovados no
CEPE e que as Chefias deverão providenciar a abertura de processos de contratação,
individuais, com a aprovação do CEPE, informando o nome do Professor Substituto a ser
exonerado, na vaga de quem foi realizado o concurso e nome do professor a ser contratado.
Outro assunto informado aos presentes é o das passagens rodoviárias para Florianópolis: no
momento não há empresa habilitada. Por enquanto, não existe também empresa habilitada
para fazer slides, pois o contrato com a Foto Imperial venceu e a Direção do CCS está
providenciando nova licitação. O professor Antonio Roberto Bisogno solicitou a palavra e
se identificou como representante do CCS, no CEPE, inclusive na CELN do CEPE.
Colocou-se à disposição no que se referir aos interesses das Sub-Unidades e do próprio
CCS, no referido Conselho. Lembrou aos presentes que vão haver as revisões das Normas
de Concursos Públicos, no que se refere à planilha de títulos. O professor Bisogno salientou
que, no CEPE, os Cursos de Especialização pagos estão se tornando alvos dos Acadêmicos,
sendo muito discutidos e sofrendo todo tipo de complicações. O professor Binato leu uma
correspondência sobre o assunto e comunicou que tomou a decisão de enviar aos Chefes
dos Departamentos: Professores Antonio Roberto Bisogno, José Edson Paz da Silva e
Edson Missau, para que se reúnam e respondam o memorando, que deverá ser
encaminhado ao Vice-Reitor. Continuando, o professor Bisogno mostrou-se preocupado
com a responsabilização dos Chefes das Sub-Unidades por aparelhos desaparecidos. O
professor Binato falou que, uma vez detectado o desaparecimento de algum aparelho,
deverá ser aberta uma Comissão de Sindicância, de forma a eximir a Chefia do Setor dos
processos judiciais. Nada mais havendo para constar, eu, Roberto Lovatto Penna, lavrei a
presente Ata, que assino abaixo.
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