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Aos dois dias do mês de março do ano de 2006, 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, com a
pauta Distribuição de vagas docentes. Inicialmente, o Prof. Alberto Binato abriu a reunião
dando as boas vindas para: conselheiro Cláudio Figueiró, Sub-Chefe do Departamento de
Odontologia Restauradora, professora Maria Elaine Trevisan, Sub-Chefe do Departamento
de Fisioterapia e Reabilitação e a Professora Nara Maria B. Martins , Sub-Chefe do
Departamento de Patologia. O professor Binato iniciou a reunião falando aos presentes que
existem setores no CCS com maiores problemas de falta de docentes, e que poderá haver
casos de excepcionalidade na distribuição das vagas. Salientou a necessidade de votação
entre os presentes das referidas excepcionalidades. Ficou previamente acordado nas últimas
reuniões que nenhuma Sub-Unidade ficaria com mais de duas vagas, mas se o Conselho
decidir esta regra poderá ser alterada, podendo ficar até sem excepcionalidade. O professor
Julio T. Medeiros, Chefe do Departamento de Saúde da Comunidade, solicitou a palavra e
falou da necessidade de ter duas das vagas existentes, salienta que é uma dificuldade
conseguir professor substituto e que para professor efetivo certamente teriam candidatos. A
professora Ana Maria Toniolo da Silva, Chefe do Departamento de Fonoaudiologia falou
que o Departamento possui atualmente cinco professores substitutos e que para desenvolver
o Curso de Pós-Graduação necessitaria de vagas efetivas com pessoal qualificado. O
professor Walter Blaya Perez, Chefe do Departamento de Estomatologia, comentou que seu
Departamento possui também cinco substitutos e gostaria de ganhar mais uma vaga. A
professora Carmen Lucia Colomé Beck, Chefe do Departamento de Enfermagem, falou que
possui oito substitutos no Departamento, que todos os setores presentes tem razões para ter
uma vaga na excepcional idade ,mas que seja feita a distribuição cronológica do Centro. Foi
aprovado pelos presentes, por unanimidade, que uma vaga de excepcionalidade ficará para
o Departamento de Saúde da Comunidade e ficará cada Departamento citado a seguir com
uma vaga, cronológica que são: Saúde da Comunidade, Clínica Médica, Cirurgia,
Morfologia, Estomatologia, Análises Clínicas e Toxicológicas, Microbiologia, Farmácia
Industrial, Enfermagem e Fonoaudiologia. Nada mais havendo para constar, eu, Roberto
Lovatto Penna, lavrei a presente Ata, que assino abaixo.
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