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4 	ATA DA PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DEPARTAMENTAL 

	

5 	DO CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE, REALIZADA EM 21/02/2008. 
6 

	

7 	Com . a presença dos Conselheiros Carlos Alberto Redins, Elda Coelho de Azevedo 

	

8 	Bussinguer, Ethel Leonor Noia Maciel, Alfredo Carlos Rodrigues Feitosa, Aloísio Falqueto, 
9 Cláudia Masrouah Minai, Rodrigo Ribeiro Rodrigues, Vitor Buaiz, Maria José Gomes, 

	

10 	Maria Edla de Oliveira Bringuente, Ana Cristina Nascimento Chiaradia, Daniel de Siqueira, 
11 Sérgio Ramos e Jhoson Joaquim Gouvêa, teve inicio a reunião. 01. APROVAÇÃO DE 

	

12 	ATAS: 01.01. Ata da Décima-Terceira Reunião Ordinária do Conselho Departamental do 

	

13 	CCS em conjunto com a Décima-Segunda Reunião Ordinária do Conselho Departamental do 

	

14 	CCS, realizada em 20/12/2007. 01.02. Ata da Primeira Reunião Extraordinária do Conselho 
15 Departamental do CCS, realizada em 22/01/2008. O Senhor Presidente informou aos 

	

16 	Conselheiros que nesta reunião não houve quorum e que formalmente precisa da aprovação 

	

17 	do Conselho Departamental para homologação da decisão tomada naquela reunião; informou 

	

18 	que conversou com a Conselheira Maria Hermenegilda Grasselli Batitucci, Vice-Diretora do 

	

19 	Centro, que presidiu aquela reunião, e que a mesma alegou que o Conselho Departamental 
20 precisava, naquele momento, tomar uma decisão urgente devido à necessidade do 

	

21 	cumprimento dos prazos referentes ao concurso; que os Departamentos contemplados com as 
22 três vagas foram: Ciências Fisiológicas, Clínica Cirúrgica e Clínica Médica, sendo que o 

	

23 	Departamento de Clínica Cirúrgica optou por abrir Concurso Público de provas e títulos para 

	

24 	provimento do cargo de Professor para o quadro efetivo, com regime de trabalho de 20 horas 
25 semanais; diante disso, a Conselheira Ethel Leonor Noia Maciel questionou se não há 
26 condições de se abrir concurso para mais um Departamento com 20 horas, o que foi 

	

27 	informado pelo Senhor Presidente que isso não é possível; o Senhor Presidente solicitou então 

	

28 	aos conselheiros que estavam presentes à reunião do dia 22/01/2008 que relatassem o que 

	

29 	ocorreu na reunião, no que diz respeito a decisão sobre o regime de trabalho a ser contratado; 

	

30 	a Conselheira Elda Coelho de Azevedo Bussinguer informou que para ela, apesar de não ter 

	

31 	sido colocado em ata, não estava apenas implícito como também explícito que a abertura do 

	

32 	concurso seria para 40 horas com Dedicação Exclusiva; o Senhor Presidente ponderou que, 

	

33 	segundo consta da ata e lhe foi dito pela professora Maria Hermenegilda Grasselli Batitucci, a 
34 decisão da distribuição das vagas foi homologada sem pré-requisito para corte e que os 

	

35 	Departamentos poderiam decidir quanto a questão do regime de trabalho; a Conselheira Maria 

	

36 	José Gomes informou que naquela reunião do dia 22 de janeiro, ficou estabelecido que os 
37 concursos seriam para contratação de docentes em regime de Dedicação Exclusiva, o que 

	

38 	consta inclusive da ata da reunião, na sua segunda página, iniciando na linha 15; o trecho da 
39 ata da reunião realizada dia 22 de janeiro foi então lido e relido; ficando então o 

	

40 	entendimento, por parte dos Conselheiros presentes àquela reunião e também presentes nesta, 

	

41 	que os concursos deveriam ser abertos para contratação de docentes em regime de trabalho de 

	

42 	Dedicação Exclusiva; colocada em votação a distribuição das três vagas, ocorrida na reunião, 

	

43 	do dia 22 de janeiro, foi aprovado por unanimidade manter a vaga destinada ao Departamento 
44 de Ciências Fisiológicas, manter a vaga destinada ao Departamento de Clínica Médi 

	

45 	manter a vaga destinada ao Departamento de Clínica Cirúrgica devendo, contudo, o concurso 
46 ser aberto para contratação de docente em regime de trabalho de dedicação exclusiva; o 
47 Senhor Presidente informou que providenciará correspondência para o Departamento de 

	

48 	Clínica Cirúrgica informando desta decisão do Conselho Departamental, dando um prazo até 

	

49 	o dia 27 (vinte e sete) próximo, para que o Departamento reveja sua decisão por ter optado 

	

50 	por concurso para 20 horas semanais e, caso o Departamento de Clínica Cirúrgica não se 
51 
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7 	manifeste ou não se interesse por abrir concurso para contratação de docente em regime de 
8 trabalho de dedicação exclusiva, o Conselho Departamental do CCS será convocado para 
9 remanejar esta vaga para outro Departamento; O Senhor Presidente falou que, diante dos 

	

10 	atropelos que ocorrem toda vez que vagas de docentes são distribuídas, ocorrendo sempre às 

	

11 	pressas, sem a devida reflexão sobre as deficiências dos cursos, torna-se necessário que os 

	

12 	Colegiados de Cursos e os Departamentos do Centro iniciem discussão acerca da distribuição 
13 de novas autorizações de concursos para contratação de docentes, de modo a corrigir 

	

14 	distorções; a Conselheira Ethel Leonor Noia Maciel sugeriu que fossem marcadas reuniões 
15 para começar essa discussão; o Conselheiro Alfredo Carlos Rodrigues Feitosa falou da 
16 necessidade do Centro criar uma comissão permanente para avaliar as necessidades de 

	

17 	distribuição de vagas para docentes nos Departamentos; O Senhor Presidente informou que a 
18 Comissão é o próprio Conselho Departamental tendo em vista o interesse de todos os 

	

19 	Departamentos e Colegiados de Cursos; comunicou que fará reuniões preliminares com os 

	

20 	Coordenadores de Colegiados dos Cursos de Graduação do CCS e, posteriormente reuniões 

	

21 	conjuntas com os Chefes de Departamentos para tratar da distribuição das vagas que 
22 certamente ocorrerão no futuro; 02. COMUNICACÕES:  02.01. PROTOCOLADO N° 
23 803872/2008-17 — DAOCS — Encaminha cópia da Resolução n° 01/2008 do CEPE que 

	

24 	distribui, em caráter excepcional, 16 autorizações para Concurso Público de Provas e Títulos 

	

25 	para Professor Efetivo a UFES. Este assunto refere-se à discussão acima relatada. 02.02. 
26 PROTOCOLADO N° 801394/2007-11 — DRH — Divulga o Calendário de Editais para 
27 Concurso de Professor Substituto para o ano de 2008. 02.03. PROTOCOLADO N° 
28 801509/2008-78 - DAOCS — Informa que o Calendário Acadêmico 2008 encontra-se 
29 disponibilizado para consulta no sitio eletrônico do DAOCS. www.daocs.ufes.br. 02.04. 
30 MEMORANDO CIRCULAR N° 001/2008-DCC/UFES - Comunicação sobre o teor do 

	

31 	Parecer n° 979/2007- da Procuradoria Federal da UFES, assim transcrito: ... ..No que se refere as 

	

32 	providências relativas à observando as formalidades e justificativa dos atos administrativos e cumprimento do artigo 26 da Lei n°8.666/93 

	

33 	nos casos de dispensa de licitação, opino no sentido de que sejam cumpridas à risca, devendo ser remetido mamo-circular a todos os setores 

	

34 	que trabalham com esse tipo de operação na Universidade para que observem essas determinações."... 02.04. 
35 MEMORANDO CIRCULAR N° 007/2008-DCC/UFES — Seguro para alunos 
36 bolsistas/voluntários e professores substitutos/voluntários dos departamento da UFES. O 

	

37 	Senhor Presidente informou que a responsabilidade pelas informações dos segurados é dos 

	

38 	Departamentos e Colegiados de Curso. Deverá ser encaminhada à Secretaria do CCS, relação 
39 nominal contendo: Nome, RG, CPF, matricula, data de nascimento, inicio e término do 

	

40 	contrato e que a data limite para encaminhamento destas informações à Secretaria do CCS 
41 será até o último dia útil de cada mês. 02.05. 	OFÍCIO CIRCULAR N° 

	

42 	04/2008/DAF/SCTIE/MS - Programa Nacional de Reorientação da Formação Profissional 

	

43 	em Saúde — Pró-Saúde. Apresentação de propostas para seleção de projetos de Instituições 
44 de Educação Superior em conjunto com as Secretarias de Saúde para participação no 
45 	Programa Nacional de Reorientação da Formação Profissional em Saúde — Pró-Saúde. 02.06. 
46 MEMORANDO CIRCULAR N° 003/2007-PRPPG/UFES — Informa homologação d 

	

47 	alocação das requisições de Contratação de Professor Visitante na UFES, período de 2008 — O 
48 	Departamento de Clínica Odontológica do CCS foi contemplado com 03(três) vagas. 02.07. 
49 	MEMORANDO N° 001/2008 — Departamento de Clinica Odontológica — Solicita abertura de 
50 Processo Seletivo Simplificado para contratação de professores visitantes em regime de 
51 	Dedicação Exclusiva. O Departamento de Clínica Odontológica foi contemplado com 03(três) V L, 
52 vagas de Professor Visitante. Colocado equivocadamente no item Comunicações este 
53 	documento será apresentado na próxima reunião do Conselho Departamental do CCS para 
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7 	homologação. 02.08. PROTOCOLADO N° 802935/2008-18 — DAOCS — Encaminha cópia 

	

8 	da Resolução n° 78/2007-CEPE, que altera a Resolução n° 43/2001 do CEPE, que trata sobre 
9 concurso público para professor. 02.09. Comunica Outorga da Comenda do Mérito 

	

10 	Farmacêutico ao Professor Henrique Pereira pelo Conselho Federal de Farmácia, realizada no 

	

11 	dia 22/01/2008, no Centro de Convenções Ulysses Guimarães em Brasília — DF. 01.10. 

	

12 	Comunicação da Coordenação do Centro de Investigações Elsa/UFES, enviando exemplar da 

	

13 	revista elaborada pelo Departamento de Ciência e Tecnologia (Decit) do Ministério da Saúde 
14 visando divulgar a realização do projeto Elsa-Brasil, bem como a inserção da UFES na 

	

15 	pesquisa de determinantes biológico e sócio-culturais de doenças crônicas, juntamente com 
16 carta da Equipe ELSA/ES endereçada aos servidores da UFES apresentando o "Estudo 

	

17 	Longitudinal de Saúde do Adulto — ELSA/Brasil e convidando para participar da pequisa que 

	

18 	visa levantar dados sobre o estado de saúde e fazer o acompanhamento de 15.000 servidores 

	

19 	públicos de instituições federais por um período de 7(sete) anos. 02.12. PROTOCOLADO 

	

20 	N° 801359/2007-01 — Colegiado do Curso de Medicina — Comunica a implantação de nova 

	

21 	matriz curricular a partir do primeiro semestre de 2008 da seguinte forma: inicia-se a nova 
22 Matriz Curricular a partir do 1° e 9° períodos do Curso de Medicina. 02.13. 

	

23 	PROTOCOLADO N° 805050/2008-62 — Gabinete do Reitor — Encaminha Oficio Circular n° 

	

24 	004/2008/AECl/GM/MEC, que solicita empenho das Universidades para evitar a prática de 

	

25 	trotes violentos ou degradantes. 02.14. 	MEMORANDO CIRCULAR N° 001/2008_- 

	

26 	Núcleo de Treinamento dos Servidores — Abertura de inscrições do Processo Seletivo 208 

	

27 	dos Servidores e Dependentes dos Servidores da UFES no Projeto Universidade para Todos. 

	

28 	02.15. PORTARIA NORMATIVA N° 38, de 12/12/2007 — MEC — que dispõe sobre o 

	

29 	Programa de Bolsa Institucional de Iniciação à Docência — PIBID, publicada no DOU, Seção 

	

30 	I, página 39. 03. HOMOLOGAÇÕES:  03.01. MEMORANDO N° 03/2008-Departamento de 

	

31 	Ciências Fisiológicas/CCS/UFES — Encaminha dados para provimento de cargos de professor 

	

32 	de 3° Grau do Quadro Permanente da UFES. Comissão Examinadora: Profa. Dra. Gláucia 

	

33 	Rodrigues de Abreu (UFES) — Presidente; Profa. Dra. Margareth Ribeiro Moysés (UFES) — 

	

34 	Membro; Prof. Dr. Elisardo Corral Vasquez (EMESCAM) — Membro; Profa. Dra. Silvana dos 
35 Santos Meyrelles (UFES) — Suplente; Prof. Dr. Henrique de Azevedo Futuro Neto 
36 (EMECAM) — Suplente e Prof. Dr. Helder Mauad, Representante do Departamento de 

	

37 	Ciências Fisiológicas junto à Comissão Central de Inscrições. 03.02. MEMORANDO N° 

	

38 	06/2008-Departamento de Clínica Médica — Encaminha dados para realização do Concurso 

	

39 	Público de Provas e Títulos. Comissão Examinadora: Prof. Dr. Guilherme Júnior Boechar 

	

40 	Povoa (UFES) — Presidente; Profa. Dra. Ana Maria Casati Nogueira da Gama (UFES) — 
41 	Membro; Prof. Dr. Antonio Carlos Martins Guedes (UFMG) — Membro; Prof. Dr. Lauro 
42 	Monteiro Vasconcellos Filho (UFES) — Suplente; Prof. Dr. Bernardo Faria Contijo Assunção 
43 	(UFMG)— Suplente e Prof. Alípio César Nascimento como representante do Departamento de 
44 	Clínica Médica junto à Comissão Central de Inscrição. 03.03. Distribuição de Bolsas e 
45 	Monitoria do CCS referente ao exercício de 2008. Ficou assim definido: Departamento de 
46 	Ciências Farmacêuticas: 03 (três) bolsas; Departamento de Ciências Fisiológicas: 04 (quatro) 
47 bolsas; Departamento de Clínica Cirúrgica: 01(uma) bolsas; Departamento de Clínica 
48 	Médica: 02(duas) bolsas; Departamento de Clínica Odontológica: 04(quatro) bolsas, sendo 
49 	que uma dessas bolsas será destinada a Revista do IOUFES e no caso de não utilização pela 
50 	revista o Departamento de Clínica Odontológica poderá utilizar a mesma; Departamento de 
51 	Enfermagem: 07 (sete) bolsas; Departamento de Ginecologia e Obstetrícia: 02(dos) bolsas; 
52 	Departamento de Medicina Especializada: 03(três) bolsas; Departamento de Medicina Social: 
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7 	03(três) bolsas; Departamento de Morfologia: 07(sete) bolsas; Departamento de Patologia: 

	

8 	04(quatro) bolsas; Departamento de Pediatria: 02(duas) bolsas; Departamento de Prótese 

	

9 	Dentária: 03(três) bolsas; Colegiado de Enfermagem: 01(uma) bolsa; Colegiado de Farmácia: 

	

10 	01(bolsa); Colegiado de Medicina: 01(uma) bolsa; Colegiado de Odontologia: 02(duas) 

	

11 	bolsas; Programa de Pós-Graduação em Odontologia: 01(uma) bolsa; Programa de Pós- 

	

12 	Graduação em Atenção à Saúde Coletiva: 01(uma) bolsa; Biblioteca do CCS: 04(quatro) 

	

13 	bolsas e Direção do CCS: 02(duas) bolsas, totalizando 58 (cinqüenta e oito) bolsas. A reunião 

	

14 	foi encerrada às 12:30 h, e eu, Rita Cássia de Paula Campos, Secretária do CCS, lavrei a 

	

15 	presente Ata. Vitória(ES), 21/02/2008. 
16 

	

17 	Carlos Alberto Redins 
18 

	

19 	Elda Coelho de Azevedo Bussinguer 
20 

	

21 	Ethel Leonor Noia Maciel 

	

23 	Alfredo Carlos Rodrigues Feitosa 	c?". 

22 

24 

	

25 	Aloisio Falqueto 
26 

	

n 	Cláudia Masrouah Jamal donda, trabot-0-90 
28 

	

29 	Rodrigo Ribeiro Rodri ues 
30 

	

31 	Vitor Buaiz 
32 

	

33 	Maria José Gomes 
34 

	

35 	Maria Edla de Oliveira Bringuente 
36 

	

37 	Ana Cristina Nascimento Chiaradia 
38 

	

39 	Daniel de Siqueira 
40 

	

41 	Sérgio Ramos 
42 

	

43 	Jhoson Joaquim Gouvêa 
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1 	 UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO 

	

2 	 CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 
3 
4 ATA DA SEGUNDA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO 
5 DEPARTAMENTAL DO CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE, REALIZADA EM 
6 18/02/2008. 
7 

	

8 	Com a presença dos Conselheiros Carlos Alberto Redins, Maria Edla de Oliveira 

	

9 	Bringuente, Daniel de Siqueira, Rodrigo Ribeiro Rodrigues, Ethel Leonor Noia 
10 Maciel, Alfredo Carlos Rodrigues Feitosa, Cláudia Masrouah Jamal, João 

	

11 	Florêncio de Abreu Baptista, Vitor Buaiz, Ana Maria Martins Gomes, Elda 

	

12 	Coelho de Azevedo Bussinguer, Karla Nívea Sampaio e Diusete Maria Pavan 

	

13 	Batista, teve início a reunião. Esta reunião foi convocada exclusivamente para 
14 apresentação e homologação pelo Conselho Departamental do CCS do 

	

15 	PROCESSO N° 044872/2008-66 — Programa de Pós-Graduação em Doenças 
16 Infecciosas/CCS. Projeto de Pesquisa "Fique Sabendo" financiado pelo 

	

17 	Programa Nacional DST/AIDS, visando diagnóstico sorológico da infecção pelo 
18 HIV, abrangendo todos os Estados da União, utilizando testes 
19 imunocromatográficos de fluxo lateral (testes rápidos), e monitoramento 
20 continuado da performance do teste Rapid Check, tendo em vista a alta 
21 freqüência de mutações do FIIV; o Senhor Presidente solicitou que o 

	

22 	Conselheiro Rodrigo Ribeiro Rodrigues, integrante da equipe responsável pelo 

	

23 	projeto, fizesse uma explanação geral sobre a primeira versão do projeto que 

	

24 	tramitou no final do ano passado, "ad referendum" Conselho Departamental do 
25 CCS, e que não foi aprovada pela Comissão de Finanças do Conselho 
26 Universitário por não ter o aval da procuradoria jurídica da UFES; O 

	

27 	Conselheiro Rodrigo fez um relato sobre o projeto, informou aos Conselheiros 

	

28 	que este teste possibilita um rápido diagnóstico do HIV, podendo ser utilizado 
29 em comunidades distantes, geograficamente, dos grandes centros urbanos; 
30 informou que esse produto não foi patenteado para evitar que os detalhes 
31 técnicos responsáveis pela alta performance deste teste caiam em domínio 
32 público, podendo assim der copiados por terceiros; o Professor Rodrigo 
33 esclareceu ainda que o teste Rapid Check é uma marca registrada, como 

	

34 	acontece com a marca Cosa-Cola, e que é registrado junto à Anvisa em nome da 
35 FAHUCAM; disse que um representante do Ministério da Saúde esteve em 

	

36 	Vitória em janeiro passado, informando que a distribuição dos testes já estava 

	

37 	atrasada e que seria preciso que a UFES realizasse a contrapartida, ou seja, a 

	

38 	confecção dos testes rápidos uma vez que o cronograma de entrega já se 

	

39 	encontrava atrasado; o Conselheiro Rodrigo informou ainda que somente serão 
40 usados os melhores reagentes e insumos, importados,garantindo melhor 41 qualidade aos testes; o Senhor Presidente informou que o Conselho 

	

42 	
u 

Departamental precisa estar ciente das dificuldades destacadas pela procuradoria 1 

	

43 	 ' 
da UFES, durante a tramitação da primeira versão do projeto; informou que 

	

44 	aquela versão do projeto foi encaminhada "ad referendum" do Conselho 
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4 	ATA DA SEGUNDA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DEPARTAMENTAL DO CENTRO DE CIÊNCIAS DA 

	

5 	SAÚDE, REALIZADA EM 18/02/2008. 
6 
7 Departamental do CCS, tendo em vista a necessidade de cumprimento dos 

	

8 	prazos previstos no projeto, e que a aprovação deste projeto foi posteriormente 

	

9 	homologada na décima segunda reunião ordinária do Conselho Departamental, 
10 realizada em 06 de dezembro próximo passado (processo n° 041810/2007-11); 
11 informou que ao procurador geral da UFES destacou os seguintes pontos, 
12 que considerou não estarem de acordo com a legislação: 1. que o projeto 
13 apresentado não se tratava de um projeto de pesquisa, e sim da venda de um 

	

14 	produto para o Ministério da Saúde; 2. que o repasse, sob a forma de doação, de 

	

15 	U$ 400.000,00 para uma instituição internacional não seria possível; 3. que as 
16 bolsas a serem repassadas ao Coordenador e Subcoordenador do projeto 
17 apresentavam valores acima da média; em seguida foi dada a palavra ao 
18 Conselheiro Rodrigo Ribeiro Rodrigues que informou aos Conselheiros que o 

	

19 	projeto inicial previa a doação de U$ 400.000,00 para a UNESCO que mantém 
20 um programa que leva estes testes aos países em desenvolvimento e que, em 
21 contrapartida, outros projetos apresentados pelo NDI/UFES e de interesse do 
22 Ministério da Saúde teriam à disposição U$ 65.000.000,00 para serem 

	

23 	investidos no Brasil; com relação ao questionamento sobre o mérito do projeto o 

	

24 	Professor Rodrigo esclareceu que este projeto faz parte das linhas de pesquisa 

	

25 	conduzidas no NDI e cadastradas no CNPq; quanto à questão sobre o valor das 
26 bolsas trata-se de bolsa de incentivo à inovação e à pesquisa científica e 
27 tecnológica amparadas e regulamentadas por lei federal; o Professor Rodrigo 

	

28 	esclareceu que diante destas dificuldades foi feito este novo projeto, formatado 
29 como Projeto de Pesquisa formal, tendo como base o primeiro projeto, 
30 mantendo-se assim os objetivos iniciais; em seguida foi dada a palavra ao 

	

32 	Rodrigo Ribeiro Rodrigues se o Núcleo de Doenças Infecciosas — NDI/CCS 	Q 

	

31 	Conselheiro Alfredo Carlos Rodrigues Feitosa que questionou o Conselheiro 

	

33 	teria condições de atender a produção e entrega dos testes previstos para os 

	

34 	meses de dezembro de 2007, janeiro de 2008 e fevereiro de 2008; o Conselheiro 

	

35 	Rodrigo Ribeiro Rodrigues informou que com os insumos necessários, em uma 

	

36 	semana seriam produzidos 60 mil testes e que o Núcleo teria condições de 

	

37 	atender as entregas atrasadas, bastando para isso, que as pessoas envolvidas 
38 trabalhassem por maior número de semanas nos próximos meses; o Senhor 

	

39 	Presidente informou aos Conselheiros que, apesar da aparente dificuldade na 

	

40 	tramitação de projetos como este, não existe interesse de ninguém em impedir 

	

41 	iniciativas de docentes na captação de recursos extra orçamentários, como é o 

	

42 	caso deste projeto; lembrou que as atividades desenvolvidas no serviço público 

	

43 	têm sido alvos constantes de diversos órgãos fiscalizadores e que a Universidade 

	

44 	deve crescer e atender aos anseios da sociedade, não esquecendo da legalidade, 
45 

	

46 	
procurando assim realizar suas ações dentro daquilo previsto na legislação, daí a 
necessidade de se submeter e seguir recomendações da Procuradoria da UFES, U 

	

47 	que representa os interesses da União; destacou que o Conselho Departamental 

,fi_ess2--t 	 giN 	ri2)„, 

2 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO 
CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 



3 

	

1 	 UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO 

	

2 	 CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 
3 

	

4 	ATA DA SEGUNDA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DEPARTAMENTAL DO CENTRO DE CIÊNCIAS DA 

	

5 	SAÚDE, REALIZADA EM 18/02/2008. 
6 

	

7 	do CCS, para tomada de decisões, precisa ter ciência deste processo e das 
8 questões levantadas pela Procuradoria da UFES; em seguida o Conselheiro 

	

9 	Rodrigo Ribeiro Rodrigues informou aos demais Conselheiros que, em reunião 

	

10 	com o Procurador da UFES, explicou todo o conteúdo da nova versão do projeto 

	

11 	aqui em discussão; comunicou que o Ministério da Saúde tem solicitado a 

	

12 	entrega de todos os testes previstos e, em contrapartida, o Núcleo de Doenças 

	

13 	Infecciosas — NID/CCS terá acesso às amostras de todos os pacientes soro 

	

14 	discordantes, o que será útil para aperfeiçoamento do teste; o Senhor Presidente 

	

15 	questionou os Conselheiros se haviam dúvidas sobre o projeto e se os mesmos 

	

16 	tinham as informações necessárias para a votação do projeto de pesquisa; os 
17 Conselheiros informaram que todas as dúvidas foram sanadas; o parecer 
18 favorável à aprovação do projeto, do relator, Conselheiro Vitor Buaiz, foi 
19 colocado em votação e aprovado por unanimidade. Nada mais havendo, foi 

encerrada a reunião, e eu, Rita Cássia de Paula Campos, Secretária do CCS, 
lavrei a presente Ata. Vitária(ES), 18/02/2008. 
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4 ATA DA PRIMEIRA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO 

	

5 	DEPARTAMENTAL, REALIZADA EM 22/01/2008 ÀS 10:30 HORAS, NA SALA DE 

	

6 	REUNIÕES DO CONSELHO DO CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE. 
7 

	

8 	Com a presença dos Conselheiros Maria Hermenegilda Grasselli Batitucci, Vitor 
9 Buaiz, Juraci Pereira, Adauto Emmerich Oliveira, Maria José Gomes, Karla 

10 Nívea Sampaio, Sérgio Ramos, Elda Coelho de Azevedo Bussinguer, João 
11 Florêncio de Abreu Baptista, Gláucia Rodrigues de Abreu, Elenice Moreira 
12 Lemos e Alfredo Carlos Rodrigues Feitosa, teve início a reunião. 01. 
13 COMUNICAÇÃO DE VAGAS DOCENTES: A Vice-Diretora deu inicio à 

	

14 	reunião, justificando a urgência, devido à liberação de 16(dezesseis) vagas de 
15 professores efetivos para a UFES, na Portaria n° 1263, publicada em 27 de 

	

16 	dezembro de 2007, do Ministro de Estado da Educação. Em reunião convocada 

	

17 	pelo Pró-Reitor de Administração, com todos os Diretores de Centro, no dia 18 

	

18 	de janeiro de 2008, às 13:30 h, na sala de reuniões do Gabinete do Reitor, foi 
19 colocado o assunto dessas vagas em discussão e ficou definido, nesta reunião 
20 que o Centro de Ciências da Saúde ficaria com 3(três) vagas, e que a 

	

21 	distribuição dessas vagas para os Centros de Ensino deverá ser submetido ainda 

	

22 	ao CEPE para aprovação. O Pró-Reitor de Administração informa ainda que os 

	

23 	Centros de Ensino terão até o dia trinta de janeiro de 2008 para encaminharem 

	

24 	os processos de realização de concurso ao Departamento de Recursos Humanos 

	

25 	para publicação imediata do edital. Foi informado aos presentes que, de acordo 

	

26 	com o relatório de vagas efetivos emitido pelo DRH em 16/01/2008, o Centro de 

	

27 	Ciências da Saúde tem a necessidade de 30(trinta) vagas de professores efetivos, 

	

28 	considerando apenas os docentes aposentados no período de 2001 a 2007, não 
29 considerando as perdas anteriores. O assunto foi colocado em discussão para 

	

30 	criar critérios onde deverão ser designadas essas 03 (três) vagas. A professora 
31 Gláucia Rodrigues de Abreu pediu a palavra explanando a respeito do 
32 Departamento de Ciências Fisiológicas, que atende 9 (nove) cursos de 

	

33 	Graduação, ao programa de Pós-Graduação em Ciências Fisiológicas, Mestrado 

	

34 	e Doutorado, justificando que todos os professores tem o regime de trabalho em rc 
35 DE e há necessidade de recursos humanos qualificados para melhorar o \.) 
36 desempenho do conceito da Pós-Graduação. O departamento está atualmente 
37 com 08 (oito) professores substitutos. A Professora Maria Hermenegilda 
38 Grasselli Batitucci acatou as explicações solicitando à Professora Gláucia 
39 Rodrigues de Abreu que repasse o estudo que realizou em relação às 

	

40 	necessidades do Departamento de Ciências Fisiológicas ao Centro. O professor 
41 Adauto Emmerich Oliveira pediu a palavra, relatando a respeito da falta de 
42 	planejamento, e que a oferta de 16 vagas para a universidade é um remendo, e 
43 que precisamos acordar pois, não há planejamento e esta questão deverá ser 
44 	discutida com urgência em reuniões subseqüentes do Conselho. O Departamento 
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7 	de Medicina Social teve 4 (quatro) aposentadorias e no último ano não teve 

	

8 	candidato para o preenchimento da vaga de professor substituto. Explicou a 

	

9 	questão do internato e que o professor substituto preteriu a vaga na UFES, para 

	

10 	ser professor em uma instituição de ensino superior não pública. Defendeu a 

	

11 	carga do departamento em cima do internato e só um professor (Prof. Crispim 

	

12 	Cerutti Júnior) atuando nesta área. A Vice-Diretora informou que a contratação 

	

13 	poderia ser 20 horas ou DE, mas não justifica devido à necessidade de recursos 
14 humanos, abrir um concurso para 20 horas, mas esta questão deverá ser 

	

15 	discutida no departamento. A professora Maria José Gomes pediu a palavra e 

	

16 	alertou a respeito do desperdício de recurso humano na contratação para 20 h, já 

	

17 	que todos os departamentos necessitam de produção científica como exigência 

	

18 	do MEC. O professor Vitor Buaiz pediu a palavra justificando a necessidade do 

	

19 	seu Departamento, Clínica Médica, devido às aposentadorias já ocorridas nos 

	

20 	últimos cinco anos e as próximas que ocorrerão neste ano, justificando ainda que 

	

21 	é um departamento com grande número de especialidades na área médica. 

	

22 	Questionou o salário de professor em DE e se esse salário não for convidativo 

	

23 	para os médicos, não terá candidato da área médica para suprir a necessidade do 

	

24 	departamento. A professora Elda Coelho de Azevedo Bussinguer declarou o 

	

25 	cuidado que se deve ter com o edital, se não houver candidato na área especifica 
26 do concurso, se pode ser deslocado para outro departamento do Centro. O 

	

27 	professor Sérgio Ramos, do Departamento de Medicina Especializada, justificou 

	

28 	que a necessidade é de todos os departamentos do Centro. E questionou também 

	

29 	porque não abrir concurso para titular. Informado ao mesmo que no concurso 

	

30 	para titular o professor se afasta do departamento para prestar o concurso e abre 

	

31 	a vaga que poderá não ser substituída automaticamente. A professora Elda 

	

32 	Coelho de Azevedo Bussinguer comentou que a última decisão em relação às 

	

33 	vagas seria o estudo da carga horária. O Departamento de Enfermagem é o que 
34 teria o maior número de vagas. Se o critério for em cima do número de 

	

35 	aposentadorias a partir de 2001, o Departamento de Enfermagem não teve 
36 aposentadorias nesse período. O professor Vitor Buaiz relatou que há 

	

37 	necessidade de planejar em cima dos relatórios existentes devido à urgência. A 

	

38 	professora Karla Nívea Sampaio perguntou como será o critério. Se for por 

	

39 	aposentadorias, o Departamento de Ciências Farmacêuticas não terá vagas tão 

	

40 	cedo, pois é o curso mais novo no Centro. A professora Maria Hermenegilda 
41 	Grasselli Batitucci ponderou que o curso de Farmácia poderá ser contemplado 
42 pelas vagas do REUNI. Após discussão e analisando o relatório de vagas 

	

43 	emitido pelo DRH, em 16 de janeiro de 2008, chegou-se à conclusão que 

	

44 	deveriam seguir essa planilha. O Departamento de Ciências Fisiológicas tem 7 

	

45 	(sete) vagas para professore efetivo; Clínica Cirúrgica, 4 (quatro) vagas, Clínica 

	

46 	Médica, 5 (cinco) vagas; Ginecologia e Obstetrícia, 2 (duas) vagas; Medicina 

	

47 	Especializada, 3 (três) vagas; Medicina Social, 4 (quatro) vagas; Morfologia, 3 
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6 
7 	(três) vagas; Patologia, 2 (duas) vagas, totalizando 30 vagas de professores 

8 	efetivos Em função desses dados, a Vice-Diretora fez a proposta de ficar uma 
9 vaga designada ao Departamento de Ciências Fisiológicas e outra para o 

10 	Departamento de Clinica Médica, sendo concordado com todos os presentes. A 

11 	terceira vaga foi sorteada entre os Departamentos de Medicina Social e Clinica 

12 	Cirúrgica, e no sorteio ganhou o Departamento de Clinica Cirúrgica. Colocado 

13 	em discussão os representantes do CCS votaram em: uma vaga para Ciências 

14 	Fisiológicas, uma vaga para Clinica Médica e uma vaga para Clinica Cirúrgica. 
15 	Devido à urgência da elaboração dos procedimentos do concurso, ficou decidido 
16 que os departamentos deverão se reunir com a máxima urgência e que o 
17 	processo deve estar formatado no CCS até o dia 29 de janeiro para que possa ser 
18 	encaminhado até o dia 30 de janeiro ao DRH para publicação imediata do edital, 
19 	isto é, desde que sejam referendadas essas vagas pelo CEPE. A professora Maria 
20 	Hermenegilda Grasselli Batitucci informou o telefone do D.R.H. (3335-2260) e 
21 a Resolução 43/2001 para elaboração dos procedimentos que deverão ser 
22 	providenciados para realização do concurso. E assim, agradeceu a todos os 
23 	presentes, dando por terminada a reunião. Nada mais havendo, foi encerrada a 
24 	reunião, e eu, Maria Hermenegilda Grasselli Batitucci, Vice-Diretora do Centro 
25 	de Ciências da Saúde, lavrei a presente Ata. Vitória(ES), 22/01/2008. 	 
26 
27 	Maria Hermenegilda Grasselli Bati 	 et_SA.• 
28 
29 	Vitor Buaiz 	L 
30 
31 	Juraci Pereira 
32 
33 	Adauto Emmerich Oliveira 
34 
35 	Maria José Gomes 
36 

3 
371,  Karla Nívea Sampaio )6 6(4.4•06,9 

39 	Sérgio Ramos 
40 
41 
42 	

Elda Coelho de Azevedo Bussinguer 

43  João Florêncio de Abreu Baptista 
44 
45 	Gláucia Rodrigues de Abreu 
46 
47 	Elenice Moreira Lemos 
48 
49 	Alfredo Carlos Rodrigues Feitosa  

U-'1341h:SL-)  


	00000001
	00000002
	00000003
	00000004
	00000005
	00000006
	00000007
	00000008
	00000009
	00000010

