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Aos vinte e oito dias do mês de abril do ano de 2005, 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 287a Reunião do Conselho do Centro de Ciências da Saúde. Inicialmente, o
Prof. Alberto Binato abriu a reunião colocando em apreciação a ATA 286, a qual foi
aprovada por unanimidade dos presentes. Passou-se para o tema "Ad Referendum" da
Direção que são: Convênio UFSM / FAMES, através do Departamento de Morfologia.
Após muita discussão sobre o tema foi colocado em aprovação tendo sido aprovado com
uma declaração de voto do professor Antônio Roberto Bisogno, o qual solicita que o Centro
- CCS - sugira que sejam revistas as normas que regem estes estágios. O professor Paulo
Afonso Burmann votou pela não homologação "Ad Referendum". O outro "Ad
Referendum" da Direção foi o convênio do Departamento de Fisioterapia da UFSM e a
Universidade de Lês Illes Baleares da Espanha, que foi aprovado pelos presentes.
Prosseguindo a reunião o professor Binato passou a palavra ao Professor Willian Schoenau,
Presidente da Comissão de Pesquisa do GAP, que falou que atualmente os registros de
projetos deverão ser on line no SIE e que a assinatura do próprio registro também é on line.
Lembrou dos projetos que envolvem seres humanos deverão sempre passar pelo Comitê de
Ética do CCS. Solicitou ao Conselho a dissolução da Comissão (CELN - GAP) e formação
de uma nova Comissão, pois o número de ausências nas reuniões tem ocorrido com muita
freqüência e com isto atrasado o andamento dos trabalhos. Frisou que muitos docentes
participam efetivamente, mas seria prudente que o GAP providenciasse uma
correspondência aos atuais participantes da Comissão na intenção de verificar o interesse
em participar das próximas reuniões. Solicitou que as Coordenações de Cursos de
Graduação indiquem nomes de docentes Doutores, com seus referidos suplentes, que
poderão participar da nova Comissão. Também foi decidido na reunião do Conselho que o
Docente que se ausentar por duas reuniões e não representado pelo seu suplente o mesmo
deverá ser excluído da Comissão. Prosseguindo a reunião o professor Binato leu o
memorando enviado à Direção do HUSM, sobre o assunto "Residentes do HUSM",
publicado no Jornal da UFSM, onde o Diretor do CCS, pede maior atenção nas
informações emitidas pela Assessoria de Comunicação do HUSM. Após o professor Binato



pediu ao Conselho a escolha de um docente para substituir a professora Marlene Gomes
Terra, como suplente do professor Marcos Martins Neto no Conselho Regional de Saúde,
ficando indicada a professora Carmen Lucia Colomé Beck. Foi dado ciência aos presentes
que será colocado nas Sub-unidades do CCS um cofrinho para que os docentes coloquem
moedas referentes aos 0,1% do aumento de salário recebido do Governo Federal, idéia esta
dos docentes aposentados com o intuito de chamar a atenção da sociedade. O último tema
foi o dos alunos do Curso de Medicina que enviaram uma correspondência à Direção
solicitando que na formatura do Curso de Medicina seja permitido os pais acompanharem
os formandos no momento de receber o diploma, uma vez que não fere o cerimonial e que
se comprometem a diminuir o tempo do orador e não fazer a homenagem aos pais, na qual
os alunos descem do palco para abraçá-los. Nada mais havendo para constar, eu, Roberto
Lovatto Penna, lavrei a presente Ata, que assino abaixo.
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