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Aos vinte e seis dias do mês de outubro 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 299a Reunião do Conselho do Centro
de Ciências da Saúde. Inicialmente, o Prof. Renan iniciou a reunião dando posse
as professoras Carla Aparecida Cielo, Vice-Coordenadora do PPG/DCH e Maria
de Lourdes Denardin Budó, Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em
Enfermagem. Após colocou em apreciação a Ata 298, deste Conselho, que foi
aprovada por unanimidade dos presentes. O professor Renan colocou em
apreciação os pareceres: parecer 23/2006 da Comissão de Ensino, Legislação e
Normas, que tratava da solicitação de afastamento para Ações de Capacitação de
Servidor , do Departamento de Patologia . O referido parecer foi aprovado pelos
presentes, com um voto contrário, o do professor Marcos Martins Neto, Chefe do
Departamento de Patologia; parecer 24/2006 da CELN, que trata de alterações no
Regimento Interno do Programa de Pós-Graduação em Distúrbios da
Comunicação Humana, que foi também aprovado por todos os Conselheiros.
Passou-se para assuntos gerais: foi aprovado pelos presentes a indicação do
Professor Bernardo Baldisserotto (titular) e da professora Maria de Lourdes
Denardin Budó (suplente) para o CEPE, no lugar da professora Simone G.
Cardoso, que solicitou seu afastamento do referido Conselho. Dando
prosseguimento, o professor Renan relatou que mais um concurso público para
professor, realizado no CCS, será anulado por falhas da banca examinadora.
Encerrando a reunião, o professor Renan comentou que será limitada a saída de
veículos da UFSM em viagens, haverá restrições, devendo as viagens com estes
veículos serem programadas. Quando ocorrer , o motorista levará um cartão da
UFSM para pagar o combustível, evitando assim, o uso de suprimento de fundos
de cada Centro. Nada mais havendo para constar, eu, Roberto Lovatto Penna,
lavrei a presente Ata, que assino abaixo.(anexa lista de presentes)
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