
2

3

4

5

6 ATA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA
7
8
9 nata: 04.06.'08

10 Local: Sala de Reuniões do CCS
11 Participantes: Membros do Conselho do Centro, conforme lista de presença anexo.
12

13 Aos quatro dias do mês de junho do ano de 2008, às 08:30 horas, na sala de
l4 reuniões do CCS, sob a presidência do Prof. Renan Rademacher, Diretor do
15 Centro de Ciências da Saúde, aconteceu a Reunião Extraordinária do Conselho
16 do Centro de Ciências da Saúde, para tratar sobre a minuta de Resolução de
17 Distribuição de vagas para docentes do Magistério Superior na UFSM. O professor
18 Renan iniciou a reunião dando posse a acadêmica Jayne Guterres Meflo,
19 representante estudantil (suplente), do Curso de Fonoaudiologia. O professor
20 Renan comentou que a proposta da minuta irá prejudicar o Centro de Ciências da
21 Saúde - (CCS) e favorece principalmente os Centros de Ciências Rurais e
22 Naturais e Exatas. O professor Renan enfatizou que, na proposta de minuta
23 realizada pela Reitoria da UFSM existem siglas TAG, TDED , MADD, que
24 demonstram que os alunos matriculados serão computados nas Coordenações de
25 Cursos e não nos Departamentos onde as Disciplinas são ministradas. Houve
26 intensa discussão da minuta, subsidiada por informações trazidas pela professora
27 Stela Maris de Mello Padoin, Sub-Chefe do Departamento de Enfermagem. O
28 professor Paulo Afonso Burmann, Coordenador do Programa de Pós-Graduação
29 em Ciências Odontológicas propõe uma reunião no anfiteatro do CCS, com os
30 professores e a Comissão que elaborou a proposta de resolução, a fim de
31 enriquecer a discussão sobre o tema e ouvir quais os parâmetros utilizados para
32 fazer a proposta. A professora Kátia Barreto, Coordenadora do Programa de Pós-
33 Graduação em Farmacologia ressalta que devem concentrar-se no rumo que a
34 UFSM quer seguir fazendo pesquisas, não deixando de lado a graduação. A
35 professora Leris Salete Haeffner, Coordenadora do Curso de Medicina, comentou
36 que entrou na UFSM, para o cargo de professor e que a pesquisa vem do
37 interesse próprio de cada docente. O professor José Edson Paz da Silva,
38 Coordenador do Curso de Farmácia, comentou que deva haver regras que defina
39 a distribuição de vagas não beneficiando demais os Cursos de Pós-Graduação.
40 Enfatizou que o Centro não pode pensar no geral sem pensar um pouquinho no
41 próprio Centro. Dando prosseguimento à Reunião, foi entregue, aos presentes,
42 proposta apresentada pelos Diretores de Centros onde 50% das vagas ficaria para
43 a equação apresentada na proposta e 50% seria utilizada pelo sistema de
44 histórico de distribuição de vagas. O Professor Renan falou que já faz dez anos
45 que vem dizendo em reunião do Conselho que o CCS perde dinheiro na
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~6 distribuição dos recursos na UFSM, devido a falta de digitação das produções, nos
~7 Departamentos do CCS. O professor Antônio Roberto Bisogno falou que uma
48 reunião em plenária no anfiteatro do CCS viria oportunizar discussões e que numa
49 reunião Departamental não saberia dar maiores explicações sobre a proposta da
50 minuta, o que numa plenária, as perguntas seriam dirigidas às Pró-Reitorias
51 envolvidas. Ficou estabelecido uma comissão de Espaço Físico composta pelos
52 professores Marli Matiko Anraku de Campos, Leris Salete Haeffner, Ana Maria
53 Toniolo da Silva, Jadir Camargo Lemos, Alexandre Henrique Susin e Margrid
54 Beuter como representantes dos Cursos de Graduação, o professor João Regis
55 Miolo como representante dos Departamentos Básicos do CCS e professora Kátia
56 Padilha Barreto como representante dos Programas de Pós-Graduações. Nada
57 mais havendo para constar, eu, Roberto Lovatto Penna, lavrei a presente Ata, que
58 assino abaixo (anexa lista de presentes).
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