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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE

ATA REUNIÃO 292

Data: 02.02.06
Local: Sala de Reuniões do CCS
Participantes: Membro do Conselho do Centro, conforme lista de presença anexo.

Aos dois dias do mês de fevereiro do ano de 2006, 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 292a Reunião do Conselho do Centro de
Ciências da Saúde. Inicialmente, o Prof. Alberto Binato abriu a reunião colocando
em apreciação as Atas de n° 290 e 291, bem como a Ata da Reunião
Extraordinária do dia 22 de dezembro de 2005, as quais foram discutidas e
aprovadas por unanimidade dos presentes..Seguiu-se então a apreciação dos
atos "ad referendum" da Direção do Centro, a saber a) Parecer 12/05 da
Comissão de Ensino Legislação e Normas do CCS que trata do Projeto Político
Pedagógico do Programa de Pós Graduação em Ciências Morfológicas,b)
Oficialização do XIV Encontro de Ex Alunos do Prof. Ronald Bossemeyer a
realizar-se de 6 a 8 de outubro de 2005 no Park Hotel Morotin, c) Coordenação do
Curso de Farmácia solicita que seja firmado convênio entre a UFSM e o Centro
de Integração Empresa Escola, d) Convênio a ser firmado entre a UFSM e a Metla
Estágios através dos Cursos de Medicina e Enfermagem, e) Convênio a ser
firmado entre a UFSM e a Fundação Universidade Federal do Rio Grande do Sul a
fim de que os alunos do Curso de Medicina da UFRGS realizem estágio na UFSM,
f) Comissão de Revalidação de Diplomas do Curso de Odontologia negando a
revalidação às Cirurgiãs Dentistas Claudia Aparecida Guimarães, Carmem
Patrícia Gayte Zardan, Cleide Oliveira Candido, Ângela Lizete Barella, g)
Aprovação da minuta de convênio que firmam a UFSM e o Exercito Brasileiro para
estágios dos alunos dos Cursos de Odontologia, Farmácia, Enfermagem e
Fisioterapia, h) Aprovação das normas de estágio e normas de strabalho de final
de Curso da Farmácia, i) Parecer 13/05 da Comissão de Ensino Legislação e
Normas do CCS, que trata de Concurso Público da Prof. Assistente na área de
Clínica Pediátrica, j) Convênio de cultivo e biologia do peixe Jundiá, solicitada pelo
Departamento de Fisiologia, k) Coordenação do Curso de Fonoaudiologia ao
Magnífico Reitor solicitando antecipação do calendário,l) Coordenação do Curso
de Medicina solicitando ao Magnífico Reitor antecipação do calendário. Todos os
atos " ad referendum "foram aprovados por unanimidade dos presentes. Passou-
se então aos assuntos gerais, que tiveram como primeiro assunto a indicação das



-
Prof .Márcia Keske Soares e Carla Aparecida Cielo como representantes do CCS
no Comitê Assessor da Pós Graduação , tendo o Prof. Renan Rademacher Vice-
Diretor do CCS explicado aos presentes que por uma decisão da Pró Reitoria de
Pós Graduação, no final de 2005, estipulado que a representante titular e suplente
deveriam ser do mesmo curso. A Direção do CCS resolveu que haveria um
rodízio, cabendo a cada mandato a representação de um dos Cursos de Pós
Graduação do CCS. Seguiu-se a homologação do nome do Prof. Jorge Abel
Flores Coordenador do Curso de Odontologia como suplente do Prof. Jadir
Camargo lemos no CEPE . Passou-se então a deflagração do processo
sucessório no CCS, tendo sido formada uma comissão que seria responsável
pela elaboração das Normas do Processo de Consulta à comunidade Universitária
com vista à nomeação do Diretor e Vice Diretor do Centro de Ciências da Saúde a
qual ficou assim constituída, Prof. Marcos Martins Neto ( presidente ) Prof. Julio
Medeiros, Renato lovato Penna, Jarí Gonçalves Moreira e dois representantes
estudantis. Após a elaboração das normas para consulta a comissão deverá
remete-Ias a Direção do CCS, para que em Reunião Extraordinária, a ser
marcada, as mesmas sejam aprovadas. Nada mais havendo para constar, eu,
Roberto lovatto Penna, lavrei a presente Ata, que assino abaixo.(a êxo lista de
presentes)
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ecretário do CCS
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