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Aos vinte oito dias do mês de janeiro do ano de dois mil e dois, às 09 horas,
realizou-se na sala de reuniões do CCS, mais uma Reunião Extraordinária do Conselho
do Centro de Ciências da Saúde. O Professor Binato abriu os trabalhos desejando a todos
um bom regresso ao reinício do semestre. Após comentou sobre as vagas dos docentes no
CCS, baseado nos dados do CPPD , sobre a atual situação do CCS, onde 08 vagas estão
com candidatos aprovados, 01 vaga de um concurso que foi anulado, 02 vagas que não
tiveram inscrições e 03 vagas que estão com concurso em andamento. O professor Renan
citou o caso do candidato do Departamento de Odontologia Restauradora, o qual assinou
documento desistindo do contrato de Professor. Falou aos chefes que num caso como
este, deve-se conseguir um documento em que a pessoa desista, de modo que o segundo
classificado possa ser chamado e assumir, evitando uma possível perda da vaga. O
Professor Binato falou que é possível que seja reaberto novo edital nessas áreas ou sugere
o empréstimo de vagas (troca) entre os Departamentos do CCS; ou não abra novo edital e
aguarda as novas determinações. As vagas poderão sem emprestadas para outro Centro da
UFSM, sendo que aquele que emprestar a vaga deverá ficar em prioridade na distribuição
das próximas vagas. O professor Renan falou que existe um projeto que foi elaborado no
ano passado, onde foi solicitado equipamentos para os laboratórios do CCS, mas que o
CCS não foi contemplado e que se houver a concordância dos presentes, o mesmo será
reenviado , neste ano. Nada mais havendo para constar, lavrei a presente Ata, que assino
abaixo.
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