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Aos vinte e dois dias do mês de dezembro 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 Reunião Extraordinária do Conselho do Centro de Ciências da
Saúde. Inicialmente, o Prof. Alberto Binato abriu a reunião dando as boas vindas para:
conselheiro Jorge Abel Flores, Coordenador do Curso de Odontologia, Professora Rosmari
Homer , Vice-Chefe do Departamento de Análises Clínicas e Toxicológicas e o acadêmico
Henrique Montagner, representando os acadêmicos do Curso de Odontologia. O professor
Binato iniciou a reunião perguntando ao Conselho se na próxima eleição deverá ser
efetuada uma consulta à comunidade. Foi aprovado, entre os presentes, que deverá ser feita
uma consulta à comunidade. Foi também aprovado que se houver chapa única inscrita, não
haverá consulta à comunidade. O resultado da consulta à comunidade deverá ser
encaminhada ao Conselho do CCS. O Conselho do CCS deverá elaborar uma lista tríplice
para Diretor do CCS e outra para Vice-Diretor. Foi apreciado e aprovado pelos presentes
que: professores visitantes, substitutos e aposentados não votarão neste processo. Também
foi aprovado que a proporcionalidade ficará da seguinte forma: professores e funcionários
votarão na mesma uma correspondendo a 66,66% e acadêmicos 33,33%, em uma outra
uma, de forma que docentes e funcionários tenham o mesmo peso na votação. Ficou
aprovado , por unanimidade, que o Conselho do Centro deverá referendar o resultado da
consulta à comunidade. Quanto a constituição da Comissão de Consulta., ficou aprovado
que a mesma deverá ser constituída por dois docentes, dois servidores técnico-
administrativos e dois acadêmicos, os quais são: Professores Marcos Martins Neto e Julio
Tschoepke de Medeiros, servidores Renato Lovatto Penna e Jarí Gonçalves e os
acadêmicos Henrique Montagner e Patrícia Medeiros Schmidt. Finalmente foi aprovado a
sugestão do Conselho do CCS à Comissão de Consulta que a eleição deverá ocorrer no mês
de março de 2006.. Nada mais havendo para constar, eu, Roberto Lovatto Penna, lavrei a
presente Ata, que assino abaixo.
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