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Aos vinte e oito dias do mês de setembro do ano de 2006, às 08:30 horas na sala
de reuniões do çÇS, sob a presidência do Prof. Marcos Cauduro Troian, Vice-
Diretor do Centro de Ciências da Saúde, aconteceu a 298a Reunião do Conselho
do Centro de Ciências da Saúde. Inicialmente, o Prof. Troian abriu a reunião
dando posse a professora Roseane Cardoso Marchiori, eleita Chefe do
Departamento de Clínica Médica. Após colocou em apreciação a Ata 297, deste
Conselho, que foi aprovada por unanimidade dos presentes. O professor Troian
informou que foi retirado da pauta o processo 11938/06-39, pois a CELN do CCS,
julgou pertinente devolver o referido processo enquanto aguarda mais
documentos, que foram solicitados pelo Departamento de Patologia. Foi aprovado
as normas de estágio e Monografia do Curso de Farmácia, conforme memorando
65/2006. Foi também aprovado a indicação do nome do professor Marcos Martins
Neto, Chefe do Departamento de Patologia, para representar o CCS junto ao
Conselho Editorial da Editora da UFSM. Foi informado aos presentes que o Curso
de Fonoaudiologia receberá em São Paulo, da Editora Abril, o Grau quatro
estrelas (4****) na pesquisa anual de avaliação dos Cursos oferecidos pelas
instituições de Ensino Superior, no Brasil. Encerrado o assunto, o professor José
Edson , presidente da CELN / CCS, solicitou a palavra para fazer uma explicação
sobre a retirada do processo 1938/06-39 da pauta, comentou que o Departamento
de Patologia pediu documentos à ULBRA e que seria interessante aguardar estes
documentos. O professor Antônio Roberto Bisogno, Chefe do Departamento de
Odontologia Restauradora, reforçou o apoio à Chefia do Departamento de
Patologia e falou de se dar apoio aos Chefes que negam afastamento de docente
em estágio probatório. Passando para a pauta assuntos gerais, o professor João
Regis Miolo, Chefe do Departamento de Fisiologia e Farmacologia, que faz parte
da Sub-Comissão de Avaliação Institucional, fez um relato sobre como anda as
reuniões da referida comissão e os avanços no referido assunto. Finalizando os
temas gerais, a professora Carmen Lucia Colomé Beck, Chefe do Departamento
de Enfermagem, falou aos presentes que atualmente está sem Secretária e sem
funcionário administrativo, tendo de fazer todas as atividades administrativas do
Setor. Disse que não pretende iniciar o próximo semestre desta maneira. Que está



difícil dar aula, fazer pesquisa e ainda fazer a parte administrativa, sendo que a
Servidora que era Secretária saiu com portaria direta do Governo Federal.
Solicitou às Chefias que se tiverem um Servidor descontente em seu Setor,
mande para ela. Acredita que o Centro deva fazer um remanejamento de
Servidores. Aproveitando a oportunidade, o professor João Regis Miolo, sugeriu
uma reunião Administrativa, entre as Chefias, a fim de verificar a disponibilização
de Servidores exercer suas atividades 15 ou 20 horas semanais em outro Setor.
Sugeriu também, um curso urgente para as Chefias, de modo a atualizar e
informar os- atuais chefes. Nada mais havendo para constar, eu, Roberto Lovatto
Penna, lavrei a presente Ata, que assino abaixo.(anexo lista de presente


