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Aos nove dias do mês de junhol 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 288a Reunião do Conselho do Centro de Ciências da Saúde. Inicialmente, o
Prof. Alberto Binato abriu a reunião dando boas vindas as acadêmicas lucilene Gama Paes
e Tatiane Pire Ribeiro, representantes estudantis do Curso de Enfermagem. Após o
professor Binato colocou em apreciação a ATA 287, a qual foi aprovada por unanimidade
dos presentes. Passou-se para o tema "Ad Referendum" da Direção que são: Projeto
Político Pedagógico do Programa de Pós-Graduação em Farmacologia, do Departamento de
Fisiologia; Revalidação de diploma de Raimundo Rodrigues Lyra, Maira Paola Lanzzeri
Sosa, Ariane Lanzerri Soza (Curso de Enfermagem) e Reinaldo Dedmar Machado Junior
(Curso de Fisioterapia); Memorando ao Pró-Reitor de Graduação informando que seja
divulgado no site da UFSM que o Curso de Enfermagem receberá processos de revalidação
de diplomas, que acontecerá anualmente no mês de maio.; Convênio da Prefeitura
Municipal de Santa Maria e o Curso de Enfermagem - Termo aditivo para aulas práticas;
XIV Semana Acadêmica do Curso de Fonoaudiologia no período de 06 a 10 junho de
2005. Todos os "Ad referendum" foram aprovados pela unanimidade dos presentes.
Prosseguindo com a pauta, passou-se para os assuntos gerais da reunião: a) O professor
Renan Rademacher , Vice-Diretor do CCS, leu a Ata da Comissão integrada por docentes
representantes de todos os Cursos do CCS, com sugestões à resolução que trata da criação
de cursos de pós-graduação não permanentes na UFSM ( de aperfeiçoamento e
especialização) b) Discussão sobre a resolução 008/03, que trata da revalidação de
diplomas de graduação. Somente os cursos de Medicina e Enfermagem aprovaram normas
próprias para essas revalidações, ficando sugerido aos demais Cursos que elaborem suas
normas pois é crescente o número de processos que estão sendo enviadas a essas
Coordenações. C) O professor Binato relatou aos presentes que a funcionária do xerox, que
funciona no hall do CCS, comunicou à Direção que está sendo assediada por aluno, no
sentido de fornecer cópia de provas. Foi sugerido às chefias de Departamentos que
orientassem as Secretárias no sentido de as mesmas permaneçam no local de execução das
cópias até término da confecção das cópias. d) O professor Renan falou aos presentes sobre



os concursos e os cuidados que devem ter quando da realização dos mesmos, como editais
claros, envio de correspondência registrada com AR informando aos candidatos as bancas e
datas das provas, que na prova de títulos seja seguidas as normas constantes no manual da
CPPD. Etc... e) Foi lida a correspondência do Departamento de Fisiologia solicitando
alteração do nome para Departamento de Fisiologia e Farmacologia, solicitação esta, que
após discussão entre os presentes foi aprovado por unanimidade dos Conselheiros. f)
Lembrado aos conselheiros do memorando 009/05 do Pró-Reitor de Extensão sobre editais
de projetos de extensão que encerram nos próximos dias. g) O professor Renan leu o oficio
329/05 do Gabinete do Reitor ao Presidente do FINEP quanto ao resultado do edital
PROINFRA - 01/2004. h) O professor Binato falou do uso abusivo dos telefones para fora
do campus, pois pelo terceiro mês consecutivo o CCS ultrapassa em R$ 1500,00 a cota
destinada a este Centro, tendo sido sugerido que as Chefias adotem medidas no sentido de
reduzir estas despesas. i) Por unanimidade dos Conselheiros foram indicados o professor
Paulo Afonso Burmann - titular e Jadir Camargo Lemos - suplente, como representante do
CCS no CEPE , na vaga da professor Vera Regina Real Lima Garcia.Nada mais havendo
para constar, eu, Roberto Lovatto Penna, lavrei a presente Ata, que assino abaixo.(anexo
lista de presentes)
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