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Aos quatro dias do mês de novembro do ano de 2003 às 09.00 horas na sala de reuniões do
CCS, sob a presidência do Prof Alberto Binato , Diretor do Centro de Ciências da Saúde,
aconteceu a Reunião Extraordinária do Conselho do Centro de Ciências da Saúde .
Inicialmente o Prof Alberto Binato abriu a reunião falando que o CCS disporá de 14 vagas
para docentes efetivos, que cada Centro de Ensino ficará com uma vaga para concurso de
professor Titular e que os Departamentos que assim desejarem, deverão se pronunciar.
Sugeriu que se tiver mais de um Departamento a solicitar concurso para professor Titular,
o critério a ser adotado deva ser para o Departamento que tenha o professor Doutor mais
antigo no Centro, não havendo este, o outro critério é o professor Adjunto IV mais antigo.
Passou-se para o tema vaga emergencial, que seria uma vaga a ser destinada para um
Departamento que justificasse para os presentes a real necessidade da vaga para o bom
funcionamento do Setor. O professor Marcos Martins Neto solicitou a palavra e mostrou
que o Departamento de Patologia necessita de uma vaga urgente, tendo em vista posuir
apenas um Professor para ministrar aulas para o Curso de Medicina, a qual foi aprovada no
Conselho. Dando continuidade, o Diretor levantou a questão da contratação de uma
Pedagoga e que para que isto ocorra, uma das vagas deverá ser retirada de algum setor.
Salientou o professor Binato que a vaga liberada para contratação da Pedagoga não será
reposta, pois as vagas são nominais. Colocado em votação a proposta não foi aprovada. O
professor Binato leu para os presentes a nominata da seqüência cronológica das vagas de
docentes no CCS, que são: Dept? de Clínica Médica, Dept? de Cirurgia, Dept" Clinica
Médica, Dept? de Enfermagem, Dept" Morfologia, Dept" de Fisiologia, Dept" de
Fisioterapia, Dept" de Enfermagem, Dept" de Ginecologia, Dept" de Otorrino-
Fonoaudiologia, Dept" de Fisiologia, Dept? de Neuropsiquiatria, Dept? de Otorrino-
Fonoaudiologia e Dept" de Patologia ...Nada mais havendo para constar, eu, Roberto
Lovatto Penna, lavrei a presente Ata, que assino abaixo.
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