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Aos vinte e sete dias do mês de julho 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 296a Reunião do Conselho do Centro
de Ciências da Saúde. Inicialmente, o Prof. Renan abriu a reunião colocando em
apreciação a Ata 295, deste Conselho, que foi aprovada por unanimidade dos
presentes. Passou-se para os Atos "Ad referendum" da Direção do CCS, que
foram: a) Convênio de cooperação técnica entre a Embrapa e a UFSM,
encaminhado pelo Departamento de Microbiologia e Parasitologia; b) Convênio de
cooperação a ser firmado entre a UFSM e a Universidade de VIGO-Espanha,
encaminhado pelo Departamento de Fisioterapia; c) Convênio entre a Fundação
de ensino e pesquisa em Ciências da Saúde - FEPECS e a UFSM objetivando a
realização de estágio curricular supervisionado em regime de internato para os
alunos do Curso de graduação em Medicina; d) Solicitação de autorização para
que alunos do 9° semestre do Curso de Odontologia iniciem o calendário com
duas semanas de antecedência, de modo que possam manter a data de formatura
no dia 02 de fevereiro de 2007. Todos os "Ad Referendum" ,da Direção, foram
aprovados pela unanimidade dos presentes. Com a palavra o professor José
Edson Paz da Silva, presidente da CELN do CCS, leu os pareces a seguir:
Parecer 17/06, que trata do processo 003995/2006-15, abertura de concurso
público para professor Adjunto, na área de Deontologia, Legislação Farmacêutica
e Farmacotécnica; Parecer 18/06, que trata do projeto político pedagógico do
Curso de Mestrado em Enfermagem e Parecer 19/06, que trata do processo
3997/2006-04, Concurso Público para professor Assistente, na Área de
Odontopediatria, os quais foram também aprovados pela unanimidade dos
presentes. O professor Renan parabenizou o Departamento de Enfermagem pela
aprovação do Curso de Mestrado e que no CCS, nos últimos 6 meses, iniciaram 3
cursos de mestrado e 01 de especialização. Foi aberto um espaço para professora
Nilza Zampieri, Pró-Reitora de Planejamento da UFSM, para que a mesma falasse
sobre: Atualização do Regimento Geral; Construção do PDI; Elaboração do Plano
de Gestão 2006/2009 e Processo de Avaliação Institucional. Passou-se para
assuntos gerais: O professor Renan leu o pedido de oficialização da XV Semana



•

Continuação da Ata 296 - Conselho do CCS

Acadêmica do Curso de Fonoaudiologia, que se realizará de 28 de agosto a 01 de
setembro de 2006. Foi aprovada por todos os presentes. Após foi colocado em
aprovação as normas para revalidação de diplomas encaminhada pela
Coordenação do Curso de Odontologia, a mesma foi aprovada pelos presentes.
Após o professor Renan elogiou o Departamento de Clínica Médica pela
aprovação no CEPE, o projeto político-pedagógico do Curso de Especialização em
Transplantes de Medula Óssea para as áreas de Cancerologia Clínica e
cancerologia pediátrica. Nada mais havendo para constar, eu, Roberto Lovatto
Penna, lavrei a presente Ata, que assino abaixo.(anexo lista de prese tes)
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