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Aos quatro dias do mês de agosto 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 290a Reunião do Conselho do Centro de Ciências da Saúde. Inicialmente, o
Prof. Alberto Binato abriu a reunião dando boas vindas a Professora Cristiane C Danesi,
Sub-Chefe do Departamento de Patologia e professor Willian Schoenau, Sub-Chefe do
Departamento de Fisiologia. Após foi colocado em apreciação as Ata 289, que foi aprovada
por todos os membros do Conselho. Dando prosseguimento a reunião o professor Renan
Rademacher , Vice-Diretor do CCS, leu o "ad Referendum" da Direção que tratava dos
Pareceres 05/05 da CELN, que trata do Concurso Público para Professor Auxiliar na área
de Diagnóstico por Imagem, do Departamento de Clínica Médica; parecer 06/05 da CELN
-Concurso Público para Professor Adjunto na área de Ciência Básica Aplicada à Clínica
Médica, do Departamento de Clínica Médica; parecer 07/05 da CELN - Concurso Público
para Professor Assistente na área de Tecnologia Farmacêutica, do Departamento de
Farmácia Industrial; Parecer 08/05 da CELN - Concurso Público para professor Adjunto,
na área de Farmacologia, do Departamento de Fisiologia; 09/05 da CELN - Concurso
público para professor Auxiliar na área de Saúde Coletiva, do Departamento de Clínica
Médica; parecer 10/05 da CELN - Concurso público para professor Assistente na área de
Clínica Médica, do Departamento de Clínica Médica; parecer 11/05 da CELN - Concurso
Público para professor Assistente, na área de Endodontia, do Departamento de
Estomatologia. Todos os pareceres foram aprovados pela unanimidade dos presentes. Ainda
dentro do tema "ad referendum" foi aprovado: a)o convênio de estágio curricular da
Prefeitura Municipal de Santa Maria com a UFSM, encaminhado pela Curso de
Enfermagem. B) unificação das coordenações dos Cursos de Mestrado em Distúrbios da
Comunicação Humana e Especialização em Fonoaudiologia em uma única Coordenação,
ficando um único nome "Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Distúrbios da
Comunicação Humana". Passando para o tema assuntos gerais, foi liberado um espaço para
a professora Rosa Maria B.Gonzáles fazer uma explanação sobre um curso de
especialização sobre Ativação de Processos de Mudança na Formação Superior de
Profissionais de Saúde, qual informou que serão abertas novas vagas. A referida professora
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entregou folders aos presentes e que os interessados podem procura-Ia no Departamento de
Enfermagem. Foi aprovado o Convênio, na forma de estágio para alunos, entre a Secretaria
da Saúde de Santo Cristo e o Curso de Enfermagem. Com a palavra o professor Renan,
Vice-Diretor do CCS, leu o memorando do Departamento de Microbiologia que trata da
troca de nome da Disciplina de lmunologia Veterinária A (MIP 101) para lmunologia Geral
, a referida solicitação foi aprovada no Conselho. Foi dado ciência aos presentes de uma
palestra no Auditório do CCS, solicitada pelo professor Sergio Pereira, sobre Ensino e
Pesquisa nos Hospitais Universitários Federais. Passou-se para o tema Ponto de
Funcionários. O professor Renan Rademacher falou sobre o documento enviado pela Pró-
Reitoria de Recursos Humanos onde solicita que as folhas de ponto devem ser preenchidas
e que é uma norma na Instituição. Finalizando o professor Renan pediu aos setores que
desejam fazer compras dirijam-se ao Setor de orçamento, para agilização até o dia
10.08.05 ..Nada mais havendo para constar, eu, Roberto Lovatto Penna, lavrei a presente
Ata, que assino abaixo.(anexo lista de presentes)

o Lovatto Penna
Secretário do CCS


