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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE
CONSELHO DO CENTRO

REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA

Data: 02/04/98

Local: Sala de Reuniões do CCS n" 1352

Participantes: Membros do Conselho do Centro, conforme lista de presença em anexo.

Encaminhamentos:
Inicialmente o Prof. Alberto Binato informou aos Conselheiros que deverá
ocorrer 2 eleições nesta reunião. Uma para Diretor do CCS e outra para o cargo
de Vice-Diretor do CCS e que deverão candidatar-se no mínimo 3 docentes para
cada cargo. Informou também que a titulação exigi da para os candidatos será de
Prof. Titular e Prof. Adjunto, nível 4. O professor mais votado irá em primeiro
lugar na lista, após o segundo mais votado e por fim o terceiro mais votado.
Formou-se uma Comissão de Escrutínio com o Prof. José Edson, Prof'. Themis,
Prof'. Laura e um representante dos alunos. Foram sugeridos os Professores
Alberto Binato, Nilton Gomes Bertoldo e Tales de Moura Branda para o cargo de
Diretor do CCS e os professores Renan Rademacher, Paulo Roberto Maldonado e
Ubiratan Tupinambá da Costa, para Vice-Diretor. A primeira votação ocorreu
para diretor ficando assim estabelecida: em 10 lugar Prof. Alberto Binato (18
votos), em 20 lugar Prof. Nilton Bertoldo (3 votos) e em terceiro lugar Prof. Tales
de Moura Branda (3 votos) e um voto nulo. A votação para Vice-Diretor ficou
assim estabeleci da: 10 lugar Prof. Renan Rademacher (15 votos), em 20 lugar
Ubiratan Tupinambá da Costa (8 votos) e Prof. Paulo Maldonado (2 votos). Após
o Prof. Antônio Bisogno solicitou a palavra e disse que desejaria que na próxima
eleição não tenhamos mais esta situação e que a legislação seja mudada e que o
mais votado pela comunidade do Centro seja simplesmente homologado. O Prof.
Antônio Bisogno também lamenta que tenha uma única chapa inscrita e que tirou
a oportunidade de discussão melhor sobre os rumos do CCS e falou que a
indicação do Prof. Renan Rademacher para o cargo de Vice- Diretor do CCS não
teve o apoio da chefia da Odontologia Restauradora e de professores do
Departamento. O Professor José Edson solicitou a palavra e falou que acha
estranho as pessoas desejarem que haja mais de uma chapa e não ter outra chapa
e de não haver encorajamento de ter outra chapa. O Professor José Edson falou
que a Legislação vigente deva ser alterada e que o mais votado seja o nome



encaminhado para a Direção e Vice-Direção. Nada mais havendo para constar,
eu, Roberto Lovatto Penna, Secretário Administrativo do CCS, lavrei a presente
Ata.
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