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Local: Sala de Reuniões do CCS 6 
Aos onze dias do mês de julho do ano de dois mil e dezoito, às 14h, teve início a 416ª 7 
(quadrigentésima décima sexta) reunião ordinária do Conselho do Centro de Ciências da 8 
Saúde. Presidida pelo Professor José Edson Paz da Silva a reunião teve seguinte proposta 9 
inicial de pauta: Aprovação da ata 415ª; PROPAGUE: A arte da Escrita Científica 10 
(Divulgação do evento da Editora UFSM); Processo Administrativo 11 
23081.027169/2018-97 – Encaminha memorando de entendimento internacional a ser 12 
firmado entre a UFSM e a Universidade McGill; Processo Administrativo 13 
23081.035002/2016-38 – Solicita vaga em edital de seleção para professor visitante ou 14 
professor visitante estrangeiro – Resultado final – PPG Farmacologia; Processo 15 
Administrativo 23081.030224/2018-26 – Solicita abertura de concurso público para 16 
professor auxiliar na área/Subárea medicina/Cirurgia/Cirurgia Otorrinolaringológica, 17 
do Departamento de Cirurgia; Processo Administrativo 23081.002209/2018-98 – 18 
Resultado final do concurso público para professor assistente na área de Ciências da 19 
Saúde/Medicina/Cirurgia/Cirurgia Otorrinolaringológica, do Departamento de 20 
Cirurgia; Processo Administrativo 23081.028743/2018-24 – Encaminha convênio de 21 
estágio a ser firmado entre a UFSM e o município de São Sepé, do Curso de Terapia 22 
Ocupacional; Processo Administrativo 23081.031982/2018-61 – Encaminha convênio 23 
de estágio a ser firmado entre a UFSM e o Município de Vitória das Missões, do Curso 24 
de Odontologia; Processo Administrativo 23081.030212/2018-00 – Encaminha convênio 25 
de estágio a ser firmado entre a UFSM e a Faculdade ABC-Faculdade de Medicina do 26 
ABC, do Curso de Medicina; Memorando 044/2018-DCM – Proposta de criação de um 27 
Laboratório de Simulação e Treinamento – Departamento de Clínica Médica; 28 
Curricularização da Extensão; Concurso para professor titular: Gustavo Quesada; 29 
Ijoni Costabeber e Silvia Monteiro; Assuntos Gerais. 30 
O Presidente do Conselho do CCS, professor José Edson, abriu a reunião propondo a 31 
inversão na ordem dos itens 1 e 2 da pauta, para permitir ao Diretor da Editora fazer a 32 
explanação do evento antes do começo da reunião. Sem questionamentos, os itens são 33 
invertidos. Além disso, foi proposto a inclusão da banca da professora Helena Bolli Mota no 34 
item 12 que trata da banca para professor titular. Sem questionamentos, a inclusão é aceita e 35 
a pauta aprovada. Inicialmente o Diretor José Edson Paz da Silva deu a palavra ao Diretor da 36 
Editora da UFSM, professor Daniel Coronel. O professor Daniel agradeceu o espaço e 37 
passou a explanar sobre o evento PROPAGUE: A arte da Escrita Científica, que é um 38 
evento organizado pela Editora em parceria com o CCS. Após a explanação do professor 39 
Daniel, o Diretor José Edson informou que o evento é muito importante e que deve ser 40 
divulgado pelos Conselheiros para as suas subunidades. Após os agradecimentos do 41 
professor Daniel Coronel, passou-se aos itens da pauta.  O primeiro item foi a ata da reunião 42 
415. Sem questionamentos, a ata foi aprovada. O próximo item da pauta é o processo 43 
administrativo 23081.027169/2018-97, que encaminha o memorando de entendimento 44 
internacional a ser firmado entre a UFSM e a Universidade McGill, do PPG Enfermagem. A 45 
professora Eliane Neves informou que o termo memorando de entendimento é utilizado por 46 
algumas instituições pois facilita o trâmite do processo e podem ser incluídos o intercâmbio 47 
de professores, alunos e técnicos-administrativos em educação. Posto em votação, o 48 



processo é aprovado sem questionamentos. O próximo item da pauta é o processo 49 
administrativo 23081.035002/2016-38, que encaminha o resultado final para o edital de 50 
seleção para professor visitante ou professor visitante estrangeiro, do PPG Farmacologia. 51 
Foram aprovados os candidatos Luciano de Oliveira Garcia, com nota final 10,00 (dez 52 
virgula zero) e Jaydione Luiz Marcon, com notal final 3,33 (três virgula trinta e três). Sem 53 
questionamentos, o resultado final é aprovado. O item seguinte é a apreciação do Ad 54 
referendum do processo administrativo 23081.030224/2018-26, que trata da solicitação de 55 
rebaixamento para Concurso público para professor auxiliar, com 20 horas, SEM dedicação 56 
exclusiva para a área de cirurgia otorrinolaringológica, do Departamento de Cirurgia. Após 57 
uma breve explanação do Diretor José Edson sobre a necessidade de rebaixamento de 58 
requisito pela ausência de candidatos presentes no concurso anterior, a apreciação do Ad 59 
referendum é posto em votação e aprovado. O próximo item é a apreciação do Ad 60 
referendum do processo administrativo 23081.002209/2018-98, que trata da homologação 61 
do resultado final do Concurso Público para professor assistente para a área de cirurgia 62 
otorrinolaringológica, do Departamento de Cirurgia. Após a explanação do Diretor José 63 
Edson de que os dois candidatos inscritos para o concurso não compareceram, o Ad 64 
referendum é posto em votação e aprovado. O item seguinte é a apreciação do Ad 65 
referendum do processo administrativo 23081.028743/2018-24, que trata do convênio a ser 66 
firmado entre a UFSM e o município de São Sepé, do Curso de Terapia Ocupacional. Após 67 
um breve relato da professora Silvani Vargas Vieira, Chefe do Departamento de Terapia 68 
Ocupacional, sobre as dificuldades para encontrar locais de estágio para os discentes do 69 
curso de Terapia Ocupacional, o Ad referendum é posto em votação e aprovado. O item 70 
seguinte é a apreciação do Ad referendum do processo administrativo 23081.031982/2018-71 
61, que trata do convênio a ser firmado entre a UFSM e o município de Vitória das Missões, 72 
do Curso de Odontologia. Sem questionamentos, o Ad referendum é posto em votação e 73 
aprovado. O próximo item é a apreciação do Ad referendum do processo administrativo 74 
23081.030212/2018-00, que trata do convênio a ser firmado entre a UFSM e a Fundação 75 
ABC-Faculdade do ABC. Posto em votação, o Ad referendum é aprovado sem 76 
questionamentos. O item seguinte é o memorando 044/2018, do Departamento de Clínica 77 
Médica, que encaminha a proposta de criação de um Laboratório de Simulação e 78 
Treinamento. Após uma breve explanação do professor Gilmor Farenzena, explicando como 79 
foi o início do projeto, foi aberto para discussão. O Diretor José Edson explicou que o 80 
recurso para a compra dos robôs do Laboratório não será do CCS, mas sim da Reitoria. A 81 
professora Elenir Fedosse questionou sobre a necessidade de capacitação para manipular os 82 
robôs, que foi respondido pelo professor Gilmor como sendo de fácil aprendizado para 83 
manipulação. O professor Valdecir Zavarese questionou sobre o projeto sair do CCS como 84 
sendo da Clínica Médica, pois no entendimento dele seria muito mais interessante o projeto 85 
ser apresentado como sendo do CCS, sendo que dessa forma seria mais fácil conseguir 86 
recursos para ampliar o projeto. A professora Marli Matiko de Campos, assim como a 87 
professora Elenir Fedosse também se manifestaram nesse contexto. O professor Gilmor 88 
explanou que o projeto da Clínica Médica seria o início do projeto, sendo que poderia ser 89 
proposto a criação de uma Comissão no CCS para organizar a criação de um projeto no 90 
âmbito do CCS para um Laboratório, sendo que este projeto do CCS iria incluir o proposto 91 
pela Clínica Médica. O Diretor José Edson propôs a utilização deste Laboratório como 92 
sendo de multiuso, com agendamentos para utilização do mesmo, pois como o espaço inicial 93 
onde ele seria localizado, não permitiria a utilização dos robôs por várias pessoas ao mesmo 94 
tempo. Após as explanações, a professora Marli Matiko de Campos, do Departamento de 95 
Análises Clínicas e Toxicológicas, solicitou vistas do documento, pois gostaria de obter 96 
mais informações sobre o projeto, não sendo então posto em votação. 97 
 98 



O próximo item da pauta, que é a Curricularização da Extensão, foi solicitado ser retirado da 99 
pauta pela professora Michele Garcia, do Curso de Fonoaudiologia, visto não ter tempo 100 
hábil para discussão, solicitando que o mesmo seja posto em pauta na próxima reunião. Sem 101 
questionamentos, a solicitação de retirada de pauta e encaminhamento para a próxima 102 
reunião é aprovado. O item seguinte é a banca para professor titular dos professores Gustavo 103 
Quesada, Ijoni Costabeber, Silvia Monteiro e Helena Bolli Mota. Ficou definido que a banca 104 
será mista, com o objetivo de minimizar os gastos. A banca do professor Gustavo Adolfo 105 
Terra Quesada será composta pelos professores Dr. Angelo Manfio (UFN), Drª. Ana Chagas 106 
(SOBRESP), Dr. Paulo Gonçalves Bayard (UNIPAMPA), Dr. Paulo Edelvar Correa Peres 107 
(UFSM), sendo os suplentes a Drª. Carmen Matzenauer (UCPel) e Dr. Jorgel Abel Flores 108 
(UFSM). A banca da professora Silvia Gonzalez Monteiro será composta pelos professores 109 
Dr. Angelo Manfio (UFN), Drª. Ana Chagas (SOBRESP), Drª. Carmen Matzenauer 110 
(UCPel), Dr. Jorgel Abel Flores (UFSM), sendo os suplentes a Drª. Marta Maria Medeiros 111 
Duarte (ULBRA) e Dr. Paulo Edelvar Correa Peres (UFSM). A banca da professora Ijoni 112 
Costabeber será composta pelos seguintes professores: Daª. Angela Regina Maciel 113 
Weinmann (UFN), Drª. Silvia Maria Isaia (UFN), Dr. César Valmor Rombaldi (UFPel) e 114 
Dr. Sydney Hartz Alves (UFSM), sendo os suplentes o Dr. Ângelo Pegoraro Manfio (UFN e 115 
Neidi Garcia Penna (UFSM). A banca da professora Helena Bolli Mota ficou composta 116 
pelos seguintes professores: Drª. Carmem Matzenauer (UCPel), Drª. Angela Regina Maciel 117 
Weinmann (UFN), Drª. Silvia Maria Isaia (UFN) e Drª. Márcia Keske-Soares (UFSM), 118 
sendo os suplentes os professores Dr. Ângelo Manfio (UFN) e Drª. Ana Maria Toniolo 119 
(UFSM). Sem questionamentos, as bancas são aprovadas. Em assuntos gerais, o Diretor José 120 
Edson solicitou aos cursos que orientem aos alunos que não façam contratos novos com as 121 
empresas da cidade para formaturas solenes. O Reitor da UFSM, professor Paulo Burmman 122 
determinou que a partir de 2020 ele não irá mais participar de solenidades fora da UFSM, 123 
por isso está sendo solicitado aos cursos que não façam contratos para solenidades fora da 124 
UFSM a partir de 2020. A seguir, o Presidente do Conselho, professor José Edson Paz da 125 
Silva, encerrou a reunião, agradecendo a presença de todos. Eu, Alex França Perottoni, 126 
secretário do Centro de Ciências da Saúde, lavrei a presente ata, que segue devidamente 127 
assinada e acompanhada da lista de presença. 128 
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