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Aos trinta dias do mês de novembro 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 300a Reunião do Conselho do Centro
de Ciências da Saúde. O Prof. Renan iniciou a reunião colocando em apreciação a
Ata 299, deste Conselho, que foi aprovada por unanimidade dos presentes. Foi
também colocado em apreciação o parecer 25/2006 da Comissão de Ensino,
Legislação e Normas, que tratava do processo 23081.003961/2006-12, abertura
de concurso público para Professor Assistente - CESNORS - Frederico
Westphalen e Palmeira das Missões, na área de Imunologia Geral. O parecer
25/2006 - CELN, foi aprovado por unanimidade dos presentes. Dando
prosseguimento, o professor Renan colocou em apreciação o Ato "Ad-
Referendum" da Direção do CCS, que tratava de revalidação de diploma do
Curso de Medicina do Médico Rogelio Ivan Velázquez. O referido Ato foi aprovado
por todos os presentes. O professor Renan abriu um espaço para o professor José
Francisco Silva Dias, Pró-Reitor de Assuntos Estudantis e Ubiratan Tupinambá da
Costa, Pró-Reitor Adjunto de Assuntos Estudantis, para que estes, fizessem uma
explanação sobre a Pró-reitoria de Assuntos Estudantis. Após, passou-se para
assuntos gerais, iniciando pelos convênios que tratam de Internato de Alunos do
Curso de Medicina, para o ano de 2007, que são: convênio Unimed, convênio
Protege e convênio com a Universidade de Santa Catarina. Todos foram
aprovados pelo Conselho. O professor Renan falou da necessidade de indicar um
docente titular e um suplente para compor a Comissão de Implantação e
Acompanhamento de Projeto Político-Pedagógico - CIAPPP, que é uma
solicitação da Pró-Reitoria de Graduação. Foi indicada a professora Marli Matiko
Anraku de Campus, Coordenadora do Curso de Farmácia, como titular e a
professora Leris Salete Bonfanti Haefner , Coordenadora do Curso de Medicina,
como suplente. Prosseguindo, o Prof. Renan falou que os docentes que
desejarem se inscrever para ascenção para professor Associado deverão fazer
sua inscrição no protocolo geral. Informou que os processos, após abertos, virão
para o CCS, para comissão que fará a avaliação e concluiu dizendo que todos os
processos que forem abertos até 05/12/06 receberão retroativos a data de



/

maio/2006. Aqueles que entregarem os documentos após esta data, receberão
normalmente, porém sem a parte financeira retroativa. Informou que o CCS tem
28 docentes em condições de passar para professor Associado e que para se
inscrever, estes deverão ser doutor, na classe Adjunto 4 por um período superior a
dois anos. O professor Antonio Roberto Bisogno solicitou a palavra e apresentou
uma proposta de calendário escolar para o próximo semestre. A professora Leris
Salete Haeffner, Coordenadora do Curso de Medicina, falou que se sentiu
discriminada na última JAI - Jornada Acadêmica Integrada, pois verificou que o
CCS não estava tão presente. A professora Ângela Weinmann, Chefe do
Departamento de Pediatria, surpreendeu-se com a não divulgação da palestra do
professor Paulo Marchiori Buss que ocupa uma posição de Presidente da
FIOCRUZ e que é referencia para o Curso de Medicina. O professor Renan disse
que retirou todo o apoio a JAI, através do CCS após o Pró-Reitor Adjunto de Pós-
Graduação e Pesquisa dizer que o GAP do CCS não entraria na organização do
referido evento. Concluiu a reunião informando aos presentes que foram
instalados 02 aparelhos de ar condicionado silencioso (split) no Anfiteatro do
CCS. Nada mais havendo para constar, eu, Roberto Lovatto Penna, lavrei a
presente Ata, que assino abaixo.(anexa lista de presentes) ~
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