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Data: 06/05/98

Local: Sala de Reuniões do CCS n° 1352

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

Assunto: Alocação de vagas docentes no CCS

As 9:00 horas do dia 06 de maio de mil novecentos e noventa e oito deu-se início a mais
uma reunião extraordinária do Conselho do Centro de Ciências da Saúde tendo como
pauta a distribuição de vagas docentes. O Professor Alberto Binato fez uma explanação
inicial dos critérios que nortearam a distribuição das 53 (cinqüenta e três) vagas para a
UFSM, das quais couberam 15 (quinze) ao CCS. E que existe a promessa do MEC de
que em agosto e outubro haveria uma nova distribuição de vagas. Foi informado aos
presentes que: o Departamento de Microbiologia está abrindo um concurso numa vaga
independente das 15 atuais, é uma vaga do Professor Lauro Kolling de 1995; o
problema da Disciplina de Otorrinolaringologia, em que um docente pediu demissão e
outro solicitou aposentadoria; no Departamento de Cirurgia, na vaga do Professor
Eduardo Saad, o qual foi transferido para UFRGS, existe a promessa da SESU de que
viria uma vaga extra para suprir esta situação; no Departamento de Clínica Médica tem
7 '(sete) vagas de aposentadoria e a liberação de um docente a revelia do Departamento
para curso de doutorado. O Departamento de Pediatria encontra-se com 2 (dois)
professores aposentados. Finalmente o Departamento de Fisiologia onde 2 (dois)
professores foram retirados para cargos na Administração Central e um outro professor
a 3 anos está em processo de demissão, encontrando-se o processo em Brasília para
assinatura do Presidente, que é quem pode demitir. O Professor Pedro Coser fez uma
explanação dos problemas da Otorrino, que dá aulas a medicina, fonoaudiologia, etc. e
que para os concursos para substitutos não existem candidatos. O Professor Coser
solicitou a abertura de uma exceção para resolver este impasse. A Professora Sônia
reivindica que além do critério de reposição de aposentados a fonoaudiologia seja, tendo
em vista o pós-graduação e o crescimento do curso, aquinhoada com vagas extras. A
Professora Dominguita referiu-se que com a aposentadoria do Professor Cezar Dalla
Corte e o afastamento do Professor Marcos Martins a disciplina não seria oferecida para
a Odontologia, o que acarretaria sérios problemas. Após inúmeras manifestações
chegou-se a conclusão que os departamentos com problemas e que mereciam uma
atenção especial seriam o Departamento de Otorrinofonoaudiologia, Cirurgia, Clínica
Médica e o Departamento de Patologia. Após uma votação a maioria decidiu que 11
vagas seriam distribuídas cronologicamente e as 4 (quatro) restantes para às áreas acima
especificadas. Ficou também estabelecida uma comissão composta pelos seguintes
membros: Professores João Cezar Oliveira e Dominguita L. Graça representando os
básicos, Professor Antonio Roberto Bisogno a Odontologia, Professor Paulo Maldonado
a Medicina, Professora Vera Regina Dias RealGarcia a Enfermagem, Professor Edson
Missau a Fisioterapia, Professora Angela Rossi pela Fonoaudiologia e Professora
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Samira Canto pela Farmácia que num prazo de 30 dias irá apresentar ao Conselho do
Centro um levantamento das reais necessidades docentes do Centro com suas cargas
horárias, distribuição etc. Ficou então estabelecido que estas 15 (quinze) vagas seriam
distribuídas da seguinte maneira.
Odonto Restauradora 2 vagas
Morfologia 3 vagas
Clínica Médica 2 vagas
Patologia 1 vaga
Otorrinolaringologia 1 vaga
Neuropsiquiatria 1 vaga
Cirurgia 1 vaga
Microbiologia 1 vaga
Análises Clínicas 2 vagas
Pediatria 1 vaga

Finalizando o Professor Binato lembrou da necessidade de agilização na abertura dos
concursos tendo em vista os prazos do período eleitoral pois à partir de 7 de julho não
será possível a contratação. E lembrou também de que os departamentos que optarem
pela alocação da vaga para professor titular não terão professor substituto e que no
momento da nomeação do professor titular a vaga irá para o final da lista cronológica.
Nada mais tendo a constar, eu Secretário Administrativo do Centro de Ciências da
Saúde, encerro a presente ATA.
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