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Aos vinte e nove dias do mês de junho 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 295a Reunião do Conselho do Centro
de Ciências da Saúde. Inicialmente, o Prof. Renan abriu a reunião colocando em
apreciação a Ata 294, deste Conselho, que foi aprovada por unanimidade dos
presentes, com correções de ortografia. O professor Renan relatou aos presentes
que no início do ano solicitou a todos os Departamentos, que foram contemplados
com uma vaga efetiva para docente, que fizessem o Concurso com a maior
brevidade. Informou aos presentes que três dos Departamentos contemplados não
realizaram o concurso a tempo de passar no CEPE. Estes Departamentos
somente poderão contratar docentes no ano de 2007. O professor José Edson
Paz da Silva, Presidente da CELN / CCS, pediu que todos devam ter mais cuidado
quanto às pontuações das provas de títulos, a fim de evitar discrepâncias. A
professora Carmen Lucia Colomé Beck, Chefe do Departamento de Enfermagem
falou que muitos Departamentos solicitam vagas de docentes, alegando
necessidade e que é uma lástima que se perca estas vagas este ano. Concluiu,
falando que na próxima distribuição de vagas seja refeito um novo critério,
evitando que alunos do Curso de Enfermagem fiquem sem aulas, como o que está
acontecendo agora. Questionou, como é que o Departamento de Enfermagem
realizou quatro concursos e todos foram no tempo previsto e os demais não
tiveram tempo? Passando para o tema Atos "Ad referendum" da Direção do CCS,
que são: a) Parecer 04/06 da Comissão de Ensino, Legislação e Normas (CELN),
que trata do processo n03919/2006 - Concurso público UNIPAMPAlUruguaiana,
para professor Adjunto, na 'Area de Fisioterapia Geral; b)Parecer 05/06 da CELN,
que trata do processo n° 003963/2006-10 - Concurso público para professor
Adjunto, na área de Anatomia Humana; c) Parecer n° 06/06 da CELN, que trata
do processo n° 003920/2006-26 - Concurso público para professor Adjunto -
Uruguaiana - na área de Histologia Humana; d) Parecer 07/06 da CELN, que trata
do processo 03927/2006-48 - Concurso público para professor Adjunto -
UNIPAMPA / Uruguaiana, na área de Anatomia Humana; e) Parecer 08/06 da
CELN, que trata do processo n° 003894/2006-36 - Concurso Público UNIPAMPA /
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São Gabriel, para professor Adjunto na área de Embriologia, Histologia e
Fisiologia Humana; f) Parecer 09/06 da CELN, que trata do processo n°
03658/2006-10 - Concurso público para professor Assistente, na área de
Enfermagem em Saúde Coletiva; g) Parecer 010/06 da CELN, que trata do
processo n° 003948/2006-63 - Concurso Público CESNORS/Frederico
Westphalen, para professor Assistente, na área Enfermagem no Cuidado ao
Adulto; h) Parecer 011/2006 da CELN, que trata do processo 003955/2006-65 -
Concurso Público para professor Assistente, CESNORS / Frederico Westphalen e
Palmeira das Missões, na área Enfermagem em Saúde Coletiva; i) Parecer
012/2006 da CELN, que trata do processo 003659/2006-64 - Concurso Público
para professor Adjunto, na área de Linguagem e Saúde Pública; j) Parecer
0013/2006 da CELN, que trata do processo 003523/2006-54 - Concurso Público
para professor Adjunto na Área de Anatomia Humana Geral; I) Parecer 0014/2006
da CELN, que trata do processo 003293/2006-23 - Concurso Público para
professor Adjunto, na área de Bioquímica Clínica; m) Parecer 015/2006 da CELN,
que trata do processo 003916/2006-68 - Concurso Público para professor
Assistente na área de Enfermagem em Saúde Coletiva; n) Memorando 012/2006
do PPG em Farmacologia, informando que pretende participar da Chamada
interna da PRPGP/UFSM, para seleção de professor Visitante. Todos os "Ad-
Referendum" foram aprovados pela unanimidade dos presentes. Também foi
aprovado pela unanimidade dos presentes o Parecer 016/2006 da CELN, que trata
do processo 004257/2006-87 - Concurso Público para professor Assistente na
área de Fisioterapia Geral. Dando continuidade a pauta, passou-se para assuntos
gerais: 01)Foi aprovado a indicação, para o CEPE, do professor Bernardo
Baldisserotto, Coordenador do PPG em Farmacologia, no lugar do professor José
Wellington Alves dos Santos; 02) Foi aprovado a indicação da professora Violeta
Brandão Saldanha para substituir a professora Beatriz Hunfer (titular), como
representante da UFSM no Conselho Municipal de Saúde. A referida professora
fez seu pedido juntamente com a professora Maria Celeste Landerdahl (suplente)
alegando impossibilidade de participar das reuniões e visando oportunizar a
participação de mais docentes do CCS. 3) Foi solicitado ,aos presentes, a
indicação de um docente para atuar como representante da UFSM no Conselho
Municipal de Saúde - Doenças Sexualmente Transmissíveis. Ficou acertado que
o Departamento de Enfermagem irá indicar um nome para a Direção do CCS.
Com a palavra novamente, o professor Renan informou que as Chefias deverão
encaminhar à Direção do CCS, as reais prioridades do Setor, que através de um
fundo da FATEC, serão atendidas na medida do possível. Quanto ao tema diárias
e passagens o Diretor informou que o governo fez cortes sendo que, cada Sub-
Unidade só poderá gastar 15% do valor recebido no ano. O professor Renan
parabenizou os Cursos de Farmácia, Enfermagem e Pós-Graduação da
Fonoaudiologia pelo sucesso nos eventos por eles proporcionados. O Professor
Renan leu um documento da Formanda Michele Thais Persich, encaminhado pelo
Curso de Odontologia, o qual solicita permissão de entrega de Diploma por
deferência. O professor Renan falou que o Conselho elaborou normas para
Formaturas e que até então, elas estão sendo seguidas. O professor Jorge Abel
Flores, Coordenador do Curso de Odontologia , falou que é contra estas normas e
que outros Cursos da UFSM utilizam deferências. Concluiu dizendo que estas



normas deveriam ser a nível de Instituição e não de Centro e que gostaria de
futuramente entregar diploma para seu filho. Vários membros do Conselho se
pronunciaram de forma a manter vigente as Normas e quem não estiver de acordo
que faça via judicial. Aberto a pauta para comunicações, o professor José Edson
elogiou o Curso de Ativadores de Saúde, que participou juntamente com a
professora Maria Salete Vogt, a convite das professoras Rosa Gonzáles e Carmen
Lucia Colomé Beck. Após o professor Renan sugeriu uma reunião da Câmara de
Coordenadores com os professores que já efetuaram o referido curso, a fim de
tratar de uma estratégia para difundir o mesmo no âmbito do CCS. Os professores
Antônio Roberto Bisogno e João Regis Miolo comentaram sobre a importância de
este Curso para os professores do CCS. Por fim, o professor Antônio Roberto
Bisogno registrou, nesta reunião, o seu reconhecimento pelo auxílio fornecide pela
Direção do CCS e do professor João Carlos Nunes da Silva, durante o periodo em
que esteve enfermo. Nada mais havendo para constar, eu, Roberto Lovatto
Penna, lavrei a presente Ata, que assino abaixo.(anexo lista de present
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