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Aos vinte e um dias do mês de outubro 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 2830 Reunião do Conselho do Centro de Ciências da Saúde.
Inicialmente, o Prof Alberto Binato abriu a reunião colocando em apreciação a Ata 283, a
qual foi aprovada pela unanimidade dos presentes. Dando prosseguimento, foi aprovado
também, por todos os presentes, o "Ad Referendum" da Direção que trata do aceite de
Convênio de Estágio entre a UFSM (Curso de Enfermagem) e a Fundação Municipal de
Saúde de Santa Rosa-RS. Passando para os assuntos gerais, foi aberto um espaço na
Reunião para que fosse apresentada os componentes da nova Assessoria de Comunicação
do CCS, os quais passarão a atuar no CCS. Foi dado ciência, aos presentes, de um
documento enviado pela Comissão de Formatura da 863 Turma de Farmácia, no qual
solicitam a abertura de exceção para que seja permitido a escolha de um paraninfo para
cada Habilitação e dois oradores da Turma, de modo a ter três manifestações dos paraninfos
e duas dos oradores de turma. Ficou decidido que poderão ser escolhidos três paraninfos,
porém haverá somente uma manifestação e poderá haver somente uma manifestação dos
formandos, devendo ser respondido pela Direção do CCS aos interessados e enviado cópia
a Coordenação do Curso. Seguindo a pauta foi comunicado pelo Professor Renan
Rademacher, Vice-Diretor do CCS, que existe uma promessa de serem liberadas 2500
vagas docentes para novembro de 2004, 1000 vagas para abril de 2005 e 2500 vagas para
novembro de 2005. Foi solicitado, pelo professor Binato, maior atenção no preenchimento
de projetos de pesquisas no GAP, pois existem casos de docentes acumulando carga horária
, seja como coordenador ou como participante. Foi informado que as professoras Helena
Bolli Mota, do Departamento de Otorrino-Fonoaudiologia, e a professora Simone G.
Cardoso, do Departamento de Farmácia Industrial, fazem parte do Comitê Assessor da Pós-
Graduação da UFSM. Após o professor Binato fez um breve comentário sobre a Resolução
008104 do Reitor que regulamenta, no âmbito da UFSM, a estrutura e funcionamento da
Comissão Própriade Avaliação - CPA, que trata o SINAES (Sistema Nacional de
Avaliação da Educação Superior). O professor Renan comentou o ofício 947/04, do
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Gabinete do Reitor, que trata das normas para redistribuição de servidores e os próximos
concursados anunciados pelo Ministério da Educação. Foi solicitado pelo professor Binato
que: a) os docentes que desejam fazer projetos via a FATEC, deverão antes, passar no GAP
do CCS, a fim de evitar transtornos futuros; b) que as Chefias avisem os docentes
pertencentes ao seu Setor, que antes de efetuar qualquer compra, no que se refere a
suprimento de fundos, façam antes uma reserva de verba, através do Secretário ou Chefia,
de modo a evitar que cada docente dirija-se a Direção solicitando a referida verba; c) que as
Chefias comuniquem todos os servidores de sua Sub-Unidade da existência de um setor na
UFSM, localizado no Colégio Técnico Industrial (CETISM) responsável pelos consertos de
impressoras e computadores, fornecimento de orçamentos para reposição de peças. Este
Setor tem feito reparos em curto espaço de tempo com bastante presteza. d) que os
relatórios de viagens estão sendo mal preenchidos e sem comprovantes. Solicitou-se que
sejam anexados, nos relatórios de viagem, os comprovantes de passagens independente de
quem forneceu as passagens. Nada mais havendo para constar, eu, Roberto Lovatto Penna,
lavrei a presente Ata, que assino abaixo. ~
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