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Aos vinte e sete dias do mês de maio 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 2810 Reunião do Conselho do Centro de Ciências da Saúde.
Inicialmente, o Prof. Alberto Binato abriu a reunião informando que daria um espaço para a
Diretoria da SEDUFSM, salientando que esta não fazia parte da Reunião, uma vez que não
foi agendado previamente. Os referidos Dirigentes falaram sobre Reforma Universitária.
Após, o professor Binato deu as boas vindas aos novos conselheiros que são: Acadêmico
Everton Dean, representante suplente dos Acadêmicos do Curso de Farmácia, e acadêmico
Raul Brondani, representante Estudantil do Curso de Enfermagem. O Prof. Binato colocou
em discussão e apreciação a Ata 280, a qual foi aprovada com uma correção sugeri da pela
professora Simone Cardoso, ficando assim redigida: "Clarice M. Rolim, Sub-Chefe do
Departamento de Farmácia Industrial". Foi colocado em apreciação o "Ad Referendum" da
Direção, que trata da Semana Acadêmica do Curso de Fonoaudiologia, que foi aprovado
por unanimidade. Dando prosseguimento à pauta, foi dado um espaço ao professor Sergio
Nunes Pereira, que representando a Direção do HUSM, falou sobre o documento de
certificação do HUSM junto ao Ministério. Passando para os assuntos gerais, o professor
Binato fez um convite aos presentes para o descerramento de uma placa comemorativa aos
50 anos do Curso de Medicina, no Hall de entrada do Prédio 26 - CCS. Dando
prosseguimento, o Diretor comunicou que, conforme decisão do próprio Conselho, o
Anfiteatro não será liberado para aulas de graduação ou pós-graduação e sim para eventos.
Salientou que as chaves das salas que contêm data-show e as do próprio Anfiteatro só serão
entregues para os funcionários dos Setores ou professores que as solicitaram, não sendo
mais entregues para os acadêmicos. Será enviada uma correspondência a todas Sub-
Unidades do CCS sobre este assunto. O professor solicitou às Chefias racionalização no
uso das salas, pois são comuns solicitações de salas para Direção, sendo que os cursos
possuem salas não ocupadas no referido momento. Dando continuidade, o professor Renan
Rademacher, Vice-Diretor do CCS falou que a Assessoria de Comunicação do CCS não
colocou no ar a página do CCS e também não terminou a confecção do Catálogo do CCS
por falta de material ou informações incorretas, e solicitou que as Sub-Unidades colaborem
nesse sentido. Com a palavra, o professor Binato deu ciência aos presentes que a
Administração Central da UFSM está fazendo um estudo da modificação da Estrutura
acadêmica, visando a reestruturação do espaço fisico, onde poderá ocorrer a união entre
Departamentos, Coordenações, entre Coordenações e Departamentos. Salientou que
havendo a união de Sub-Unidades, não ocorrerá perda da função gratificada. A professora



Leris Bonfanti, Coordenadora do Curso de Medicina, ressaltou que na UFRGS já existe
este tipo de procedimento e que está dando certo. O professor Antonio Roberto Bisogno,
Chefe do Departamento de Odontologia Restauradora, falou que desde o ano passado vem
solicitando este estudo. Ainda referente ao assunto o Professor Paulo Burmann,
Coordenador do Curso de Odontologia, sugere que a parte de política administrativa fique
de fora e mostrou-se preocupado se a reforma ficará restrita à parte física. O professor
Binato concluiu dizendo que é um estudo iniciado pela Administração Central (PROPLAN)
e que a idéia é fortalecimento das Sub-Unidades. O Prof. Bisogno pediu a palavra e
solicitou a aprovação do Conselho para em nome do Departamento de Odontologia iniciar
contatos com a Universidade de Berlim, com a finalidade de fazer contatos para um
possível convênio. O pedido foi aprovado por unanimidade. O professor Bisogno falou que
em 33 anos de magistério é a primeira vez que goza férias em período letivo e que os
encargos não sofrerão solução de continuidade. O professor Binato falou que qualquer
docente da UFSM pode gozar férias em período letivo desde que seus encargos didáticos
sejam supridos e o Chefe dê a liberação. O professor Renan Rademacher, Vice-Diretor do
CCS leu um memorando onde as professoras Rosa Maria B. Gonzales (titular) e Carmen
Lucia C. Beck (suplente), solicitam afastamento da representação junto ao Pólo de
Educação Permanente. O professor Binato pediu à professora Marlene Terra, Coordenadora
do Curso de Enfermagem, ler para os presentes as novas Normas das Cerimônias de
Formaturas, baseado na Normativa de 1986. Foram feitas algumas alterações e
posteriormente foram aprovadas. Nada mais havendo para constar, eu, Roberto Lovatto
Penna, lavrei a presente Ata, que assino abaixo.
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