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Aos vinte e quatro dias do mês junho 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 282a Reunião do Conselho do Centro de Ciências da Saúde. Inicialmente, o
Prof. Alberto Binato abriu a reunião colocando em discussão e apreciação a Ata 281, a qual
foi aprovada por unanimidade. Passou-se para o Ad. Referendum que trata da nonnatização
e revalidação de diplomas do Curso de Medicina, que foi aprovado por unanimidade. Foi
indicado o nome do Professor Aron Ferreira da Sílveira, Chefe do Departamento de
Morfologia, como suplente do Professor Antônio Roberto Bisogno no CEPE. Dando
prosseguimento e analisando a solicitação da Coordenação de Formatura do Curso de
Farmácia, o Conselho do Centro aprovou por 15 votos a 02 que, tendo em vista o Convite
de Formatura já ter sido distribuído pelos fonnandos, permitir, nesta solenidade, que três
paraninfos e 3 oradores façam o uso da palavra,já a solicitação de entrega de Diplomas por
deferência foi rejeitada pela unanimidade dos presentes. No caso da solicitação do Curso de
Odontologia, também ficou definido que, nesta cerimônia, será permitido que dois oradores
façam uso da palavra, pelos mesmos motivos do Curso de Farmácia, O professor Binato
pediu que os Coordenadores de Curso já entrassem em contato com as próximas turmas de
fonnandos dando ciência, aos mesmos, das determinação do Conselho do CCS à respeito
das formaturas. Passando-se para os assuntos gerais, o Professor Binato pede às Chefias
que estejam alertas sobre os pedidos de estágios, pois muitas instituições da Cidade estão
fazendo este tipo de solicitação direto aos Setores da UFSM e que para este tipo de estágio
tem de haver um convênio. O professor Binato comunicou que foram indicadas as
professoras Leris Haeffuer (titular) e Vera Regina Real L. Garcia (suplente) no Pólo de
Educação Permanente, no lugar das professoras Rosa Gonzáles e Carmen Colomé, que
solicitaram afastamento, por motivos particulares. O professor Renan Rademacher, Vice-
Diretor do CCS, falou que foi encaminhado a todas Sub-Unidades cópia do Memorando
Circular 026/04 da PROGRAD, que trata sobre Educação a Distância. O professor Binato
leu um oficio do Chefe do Gabinete do Reitor sobe o Projeto VOLVER, que visa manter a
UFSM próxima de seus ex-alunos, resgatando laços de responsabilidade social,
comprometimento e cidadania com a universidade pública e a sociedade, solicitou ampla
divulgação no CCS. Após o professor Binato falou que o Reitor da UFSM solicita



economia de luz, pois é grande o consumo atualmente. O professor Binato comentou que a
Direção do CCS recebeu a visita da Direção da Casa de Saúde, juntamente com a
professora Elaine Resener, Diretora do HUSM, onde solicitam estagiários, da saúde,
principalmente na área materno-infantil. Finalizando, o professor Binato avisou a todos os
Chefes de Departamentos e Coordenadores de Cursos, que no dia 29/06/04, no salão
Imembuí - Reitoria, às 16:00 horas o Reitor estará recebendo os cumprimentos de seu
aniversário. Nada mais havendo para constar, eu, Roberto Lovatto Penna, Secretário do
CCS, lavrei a presente Ata, que assino abaixo.


