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Aos vinte e cinco 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 291 a Reunião do Conselho do Centro de Ciências da Saúde.
Inicialmente, o Prof. Alberto Binato abriu a reunião colocando em apreciação os Atos "ad
referendum da Direção: a) Convênio de estágio a ser firmado entre a UFSM e a Farmácia
Dermapele; b) Oficialização do Curso de Atualização em Dentística, no sistema de
módulos, os quais foram aprovados pela unanimidade dos presentes. Passou-se para o tema
assuntos gerais: O Curso de Enfermagem enviou para Direção do CCS os pareceres da
Comissão de Revalidação de Diploma, do referido Curso. Ficaram com parecer favorável
as seguintes pessoas: Suely Rodrigues Lopes, Ana Cátia Viana Franco, Francisca Marilene
Kador Rolim, Maria José Vieira da Silva, Michele de Oliveira Silva, Priscila Maciel de
Souza e Viviane Aparecida Cavalcante. Ficou com parecer desfavorável Maya Goele
Wandscheer. Foram aprovados pelos Conselheiros as decisões da Comissão de Revalidação
de Diploma do Curso de Enfermagem. O professor Alberto Binato deu ciência aos
conselheiros que o Curso que seria ministrado aos Docentes com valores baixos na
avaliação discente e docentes em estágio probatório foi cancelado por três meses, ficando
para ser estudado a Resolução que trata do assunto, pois os docentes não foram
comunicados desde a primeira avaliação insuficiente. O professor Binato ressaltou que a
avaliação deva ter um número mínimo de avaliadores discentes, para que tenha valor a
avaliação. Passando para o próximo tema o professor Binato comunicou aos presentes que
todos os Cursos possuem data show e que os docentes devam ser avisados e se ajustem aos
horários das salas que seus departamentos possuem. Quanto aos tema greve, os docentes
falaram de suas sub-unidades e que dentro das possibilidades estão administrando-as. O
professor Paulo Afonso Burmann se despediu do Conselho , tendo em vista que não está
concorrendo para Coordenação do Curso de Odontologia. O professor Binato agradeceu ao
professor Burmann, todo o esforço, enquanto Coordenador. Nada mais ha rendo para
constar, eu, Roberto Lovatto Penna, lavrei a presente Ata, que assino abaixo. exo lista de
presentes)
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