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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE

ATA REUNIÃO 294

Data: 25.05.06
Local: Sala de Reuniões do CCS
Participantes: Membro do Conselho do Centro, conforme lista de presença anexo.

Aos vinte e cinco dias do mês de maio do ano de 2006, às 08:30 horas na sala de
reuniões do CCS, sob a presidência do Prof. Renan Rademacher, Diretor do
Centro de Ciências da Saúde, aconteceu a 2948 Reunião do Conselho do Centro
de Ciências da Saúde. Inicialmente, o Prof. Renan abriu a reunião dando posse
aos novos Conselheiros: Prof. Médico Jorge Palma Freire, Diretor do Hospital
Universitário, acadêmica Marion Caroline do Amaral, representante do Diretório
acadêmico do Curso de Fisioterapia e acadêmico André Luis Lopes Saraiva,
representante do Diretório acadêmico do Curso de Farmácia. Passou-se para
apreciação as Atas de n° 293, a qual foi apreciada e aprovada por unanimidade
dos presentes. Seguiu-se então, a apreciação dos atos "ad referendum" da
Direção do Centro, a saber: a) Não homologação, pelo Departamento de
Análises Clínicas e Toxicológicas, de Concurso Público para professor Adjunto, na
área de Bioquímica Clínica, por não atender exigências complementares do Edital
013/06.; b) Departamento de Mortologia solicita abertura de concurso público
CESNORS, para professor Auxiliar, na área de mortologia; c) Comissão de
Revalidação de Diplomas do Curso de Fisioterapia sugere a Jane Kewandowiski a
complementação de conteúdo das disciplinas FSR 308 e FSR 309, que foram
aprovados pela unanimidade dos presentes. Passando para o tema Pareceres,
foram aprovados pelos presentes os seguintes pareceres: Parecer 01/2006, que
trata do processo 003951/2006-87, Concurso público para Classe de professor
Adjunto, do Departamento de Fisiologia e Farmacologia, em regime de Dedicação
Exclusiva (DE); Parecer 02/2006, que trata do processo 003922/2006-15,
Concurso público para Classe de professor Adjunto, na área de Parasitologia, em
regime de DE; Parecer 03/2006 Projeto Político Pedagógico - Curso de Pós-
Graduação - Especialização em Transplante de Medula Óssea para as Áreas de
Cancerologia Clinica e Cancerologia Pediátrica. Foi aberto um espaço para o
Diretor do Centro de Processamento de Dados (CPD), Fernando Bordin da Rocha,
para que o mesmo fizesse uma explanação sobre o atual andamento do CPD.
Começou fazendo um relato dos problemas enfrentados por eles com relação a
rede da Universidade e do levantamento feito no CCS, apontando os problemas e
as soluções. Finalizando, falou sobre o Sistema SIE e respondeu aos
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questionamentos dos Conselheiros. Após o professor Renan falou da necessidade
dos Departamentos, realizarem de forma correta, os Concursos Públicos, pois é
grande o número de processos recebidos pela Comissão de Ensino, Legislação e
Normas, com problemas de notas, escritos a lápis, falta de anexos, comprovantes
de recebimentos e assinaturas. O professor Renan alertou os Chefes de Sub-
Unidades para um possível corte de diárias e passagens no orçamento deste ano,
ressaltando que até a presente data não temos o valor que cada unidade terá
neste exercício. Passando para o tema encaminhamentos de solicitações, o
professor Renan pediu que todas as solicitações à Prefeitura e ao CPD, devam
obrigatoriamente passar pela Direção do Centro e devem vir assinadas pelo Chefe
da Sub-Unidade. Finalizando a reunião, o professor Renan comunicou aos
presentes que numa próxima reunião do Conselho será convidada a Professora
Nilza Zampieri, Pró-Reitora de Planejamento, para falar sobre o planejamento
Estratégico da UFSM, sendo que o CCS deverá realizar o seu nos próximos
meses. Nada mais havendo para constar, eu, Roberto Lovatto Penna, lavrei a
presente Ata, que assino abaixo.(anexo lista de presentes)

Ro o Lovatto Penna
Secretário do CCS


