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CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE

ATA REUNIÃO 297

Data: 24.08.06
Local: Sala de Reuniões do CCS
Participantes: Membro do Conselho do Centro, conforme lista de presença anexo.

Aos vinte e quatro dias do mês de agosto 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 297a Reunião do Conselho do Centro
de Ciências da Saúde. Inicialmente, o Prof. Renan abriu a reunião colocando em
apreciação a Ata 296, deste Conselho, que foi aprovada por unanimidade dos
presentes. Passou-se para os Atos "Ad referendum" da Direção do CCS, que
foram: a) Convênio a ser firmado entre a Fundação de Atendimento Sócio
Educativo do Rio Grande do Sul e a UFSM, encaminhado pelo Curso de
Enfermagem; b) Processo n° 008088/2006-54, que requer revisão do grau
atribuído à candidata Clarice Hofstadler, para professor adjunto, na área de
Embriologia, Histologia e Fisiologia Humana; c) Convênio de estágio a ser
firmado entre a UFSM e a futura Integrator Empresa Escola LTOA, encaminhado
pela Coordenação do Curso de Farmácia. Todos os Atos foram aprovados pela
unanimidade dos Conselheiros. O professor Renan passou a palavra para o
professor José Edson Paz da Silva, Presidente da Comissão de Ensino,
Legislação e Normas(CELN) do CCS, para que o mesmo fizesse a leitura dos
pareceres: Parecer 21/06, Concurso Público CESNORS, (Frederico Westphalen e
Palmeira das Missões), processo 003949/06-16, para Professor Auxiliar, na área
de Morfologia Animal; Parecer 22/06 - CELN, que trata do processo 006089/06-
64, concurso público para Professor Adjunto, na área de Embriologia. Os dois
pareceres tiveram aprovação de todo Conselho. Finalizando, o professor José
Edson pediu às Chefias que ao realizarem futuros concursos, mandem as
correspondências logo que formada a banca, de modo que os candidatos recebam
com 15 dias de antecedência ao concurso. Terminado o assunto, foi destinado um
espaço para a professora Maria Alcione Munhoz, Diretora do Centro de Educação,
juntamente com sua equipe, para falar sobre Avaliação Institucional. Passou-se
para assuntos g~rais , Q professor Renan falou que em breve o CCS fará a galeria
dos Diretores e Vices do CCS e que todos serão convidados para a inauguração;
foi aprovada a oficialização da XV Jornada de Produção Acadêmica do Curso de
Enfermagem, que ocorrerá -de 30 de agosto a 01 de setembro de 2006. O
professor Renan informou que foi nomeada urna.comlssão pelo Senhor Reitor,



composta pelos Pró-Reitores de Planejamento, Graduação, Pós-Graduação e
Presidente da CPPD, que tem até o dia 16 de setembro /06, para normatizar a
ascensão à Categoria de Professor Associado. Solicitou às chefias um maior
cuidado com as ligações telefônicas, pois o Centro passou da cota, disponibilizada
pela UFSM, pela segunda vez. O professor Renan comunicou também, que
indicou a professora Violeta Saldanha Brandão (titular) e Sonia Cristina Almeida
da Luz (suplente) para o Conselho Municipal de Saúde, em substituição às
professoras Beatriz Hunfer e Maria Celeste Landerdahl, respectivamente. O
Conselho aprovou que os Coordenadores de Cursos, juntamente com as Chefias
dos Departamentos Básicos do CCS, se reúnam no dia 05/09/06 às 14 horas na
sala do Conselho do CCS, a fim de tratar do processo de Avaliação Institucional
no CCS. Ficou claro que docentes do CCS que queiram participar, além dos acima
citados, poderão integrar a referida reunião. Com relação ao representante da
UFSM, no Conselho Municipal de Saúde, em Doenças sexualmente transmissíveis
o Diretor falou que vai conversar com a professora Stela Maris de Mello Padoin
,de modo, que a mesma volte a participar deste Conselho. Nada mais havendo
para constar, eu, Roberto Lovatto Penna, lavrei a presente Ata, que assino
abaixo.(anexo lista de presentes)

o o Lovatto Penna
Se retário do CCS


