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Aos trinta dias do mês de março 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 293a Reunião do Conselho do Centro de
Ciências da Saúde. Inicialmente, o Prof. Alberto Binato abriu a reunião dando
posse aos novos Conselheiros : Prof. João Regis Miolo, Chefe do Departamento
de Fisiologia e Farmacologia, acadêmica Fernanda P. Bacin, representante do
Diretório acadêmico do Curso de Farmácia, Professora Kátia Padilha Barreto,
Vice-Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Farmacologia e
acadêmica Patrícia Medeiros Schmidt, representante do Diretório acadêmico do
Curso de Fisioterapia. Passou-se para apreciação as Atas de n° 292 e Atas de
Reuniões Extraordinárias de 02/março/06 e de 16/março/06, as quais foram
apreciadas e aprovadas por unanimidade dos presentes. Seguiu-se então, a
apreciação dos atos "ad referendum" da Direção do Centro, a saber a) Normas de
estágio supervisionado em Enfermagem; b) Inclusão de prova didática no
concurso de professor Adjunto em Anatomia Humana Geral, que foram aprovados
pela unanimidade dos presentes. Passando para o tema assuntos gerais, o
professor Renan Rademacher, Vice-Diretor do CCS, fez uma breve explanação
sobre a Proposta de implantação do Programa de Educação Tutorial (PET) para
acadêmicos do Curso de Odontologia. A referida proposta foi aprovada por todos
os Conselheiros. O professor Binato solicitou aos presentes, que enviem à Direção
do CCS, sugestões sobre a Jornada Acadêmica Integrada, pois na situação em
que se encontra, não tem apresentado o devido resultado e que os
Coordenadores de Cursos, liberem os alunos nos dias das jornadas, por ser uma
decisão da Instituição e não do CCS. O professor Antônio Roberto Bisogno, Chefe
do Departamento de Odontologia Restauradora, pediu aos Conselheiros para que
analisem uma proposta que possuí em mãos, com a finalidade de antecipar a
formatura do Curso de Odontologia para fevereiro de 2006 e não em março de
2006. Também concluiu falando, na possibilidade do CCS, solicitar ao CEPE
alteração do Calendário Escolar, justificando que os docentes do Curso de
Odontologia ficarão bastante tempo parados em abril, podendo iniciar logo que
terminasse o semestre letivo. Vários Coordenadores de Cursos se solidarizaram
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com a proposta. Ficou acertado que após o término da Reunião, os Conselheiros
Coordenadores de Cursos, bem como aqueles que desejarem, fazer uma reunião
para decidir sobre esta pauta. Finalmente o professor Binato agradeceu ao
Conselho pelo apoio que recebeu do mesmo, durante sua gestão, bem como da
Secretaria do Centro, na qual exerceu sua atividade administrativa diretamente.
Nada mais havendo para constar, eu, Roberto Lovatto Penna, lavr i a presente
Ata, que assino abaixo.(anexo lista de presentes)

o Lovatto Penna
Secretário do CCS


