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Aos trinta dias do mês de junho do ano de 2005, às 08:30 horas na sala de reuniões do
CCS, sob a presidência do Prof. Alberto Binato, Diretor do Centro de Ciências da Saúde,
aconteceu a 289a Reunião do Conselho do Centro de Ciências da Saúde. Inicialmente, o
Prof. Alberto Binato abriu a reunião dando boas vindas ao professor Julio T. Medeiros,
eleito Chefe do Departamento de Saúde da Comunidade. Após foi colocado em apreciação
as Ata 288 e Ata da Reunião Extraordinária do dia 20.06.05, que foram aprovadas por todos
os membros do Conselho. Dando prosseguimento a reunião o professor Renan Rademacher
, Vice-Diretor do CCS, leu o "ad Referendum" da Direção que tratava do Parecer 004/05 da
CELN - Concurso Público para professor assistente na área de Anatomia Animal e o
mesmo foi aprovado por unanimidade dos presentes. Passando para pauta assuntos gerais o
professor Binato abriu um espaço na Reunião para o professor Rafael Cauduro para o
mesmo fazer uma explanação sobre Captação de Órgãos. Após foi aberto um novo espaço
para Assessoria de Comunicação do CCS para que a mesma explicasse aos presentes um
projeto de uniformização das Logomarcas dos Cursos do CCS. Retomando a pauta da
reunião o professor Binato leu o memorando que solicita a transferência do professor Pedro
Luis Coser do Departamento de Otorrino-Fonoaudiologia para o Departamento de Clínica
Médica, o mesmo foi aprovado pelos presentes. Também foi aprovado pela unanimidade
dos presentes a mudança do nome do Departamento de Otorrino-Fonoaudiologia para
Departamento de Fonoaudiologia. Com a palavra o Professor Renan falou que muitos
projetos de pesquisa estão parados na caixa de correspondências do Chefe do
Departamento, necessitando um parecer e retomo ao GAP. Após o professor Binato pediu
às Chefias que cuidem das ligações efetuadas para fora de Santa Maria, pois o CCS está
pela terceira vez entrando no negativo e desta vez transferindo verba para prefeitura. Foi
aprovado pelo Conselho. as normas de revalídação de diplomas do Curso de Odontologia.
O professor Antônio Roberto Bisogno comentou da grande dificuldade, que os Setores da
Odontologia, estão enfrentando para adquirirem materiais, atribui problemas no SIE .
Ocorre que muitas vezes o processo vai parar em setores que não tem nada haver com
processo de compra, aumentando a demora na aquisição. O professor Bisogno informa que
na maioria das vezes a material chega ao Departamento somente no final do semestre,
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ocasionando transtornos para a Chefia. O referido professor comentou que o programa SIE
, usado na UFSM, uma vez solicitado o produto não aceita correções e que isto faz com
que retome ao Departamento muitas das solicitações. Concluindo o professor Bisogno falou
que tem assumido a Direção do CEPE , no lugar do Reitor , por ser o Chefe de
Departamento mais antigo na UFSM e que chama a atenção dos conselheiros sobre a
Resolução 005/96, parágrafo 3° do Art 7°, que foi eliminado da referida resolução, onde
fala que docente em caráter probatório não pode se afastar da UFSM para cursos de longa
duração. A Resolução 004/2000 refere-se a esta alteração. O referido professor sugere que
este item seja revisto, uma vez que gera problemas para as Chefias ..Nada mais havendo
para constar, eu, Roberto Lovatto Penna, lavrei a presente Ata, que assino abaixo.(anexo
lista de presentes)
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