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1 ATA DA P REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA DE GRADUAÇÃO LOCAL — CCS
2 - REALIZADA EM 08.05.2017. Com a presença da ProP Glaucia Rodrigues de Abreu, e
dos Coordenadores de Colegiados, os Professores (as): Cristiane dos Santos Giuberti 3
4 Colegiado do Curso de Farmácia, Fernanda Moura V. Dias — Colegiado do Curso de
5 Fisioterapia, Leila Massaroni — Colegiado do Curso de Enfermagem, Juliana Malacame —
6 Colegiado do Curso de Odontologia, Luciene O. Marfins — Secretária do Colegiado de
7 Medicina e Trixy C. Niemeyer V. Alves — Colegiado do Curso de Fonoaudiologia, teve
8 início a reunião. COMUNICAÇÕES: 01.01. Apresentação do Planejamento
9 Estratégico do HUCAM: Prof. Luiz Alberto Sobral Viera Junior, Superintende do
10 HUCAM, a convite da Diretora do CCS, ProP Glaucia R. de Abreu, apresentou o
11 planejamento estratégico do HUCAM 2017-2019 e finalizou com agenda para o dia
12 15/05/2017 das 08h30 às 18h00 com o VIII Encontro PDE HUCAM; Reunião de
13 alinhamento CCS e HUCAM e Reunião de pactuação entre CCS e HUCAM, a ser
14
realizado no auditório do ELSA. Pauta: 02.01. INSTRUÇÃO NORMATIVA DA
15 PROGRAD - Resolução n°38/2016 — CEPE - com fms a normatizar procedimento padrão
16 para acompanhamento do desempenho acadêmico, bem como dos processos de
17 desligamento dos estudantes de graduação da UFES. Pror Zerália, Pró-Reitora de
18 Graduação explanou sobre o trabalho que vem sendo realizado junto aos Centros de Ensino,
19 esclarecendo as dúvidas sobre a resolução n° 38/2016 CEPE. Solicitou aos membros da
20 Câmara de Graduação Local do CCS que indiquem um dos membros para representar o
21 CCS na comissão da mostra de cursos a ser realizada neste ano, no mês de outubro, entre os
22
dias 23 a 27. Prof' Leila Massaroni se propôs a estar presente na reunião da comissão de
23 mostra de cursos que ocorrerá no dia 09/05/2017. No entanto, não poderá assumir o
24 compromisso de representar o CCS, solicitou que à Câmara indique outro coordenador.
25 ProP Zenólia, após esclarecer sobre os objetivos da resolução, passou a palavra ao Prof.
26
Donato para tratar de pontos específicos da resolução. Após esclarecimentos, informou que
27 a servidora Eliane, Técnica em Assuntos Educacionais, lotada no Departamento de
28 Administração/PROGRAD, estará à disposição dos coordenadores para esclarecer dúvidas.
29
Nada mais havendo a tratar foi encenada a reunião, e eu, Kárita Helen da Silva, Secretária
30 do CCS, lavrei a presente Ata. Vitória (ES), 08/05/2017.
31
Glaucia Rodrigues de Abreu
32 Cristiane dos Santos Giuberti
33 Fernanda Moura V. Dias
34 Juliana Malacame ,Carnern
35 Leila Massaroni
36 Luciene O. Martins
37 Trixy C. Niemeyer V. Alves
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1 ATA DA P REUNIÃO EX I RAORDINÁRIA DA CÂMARA DE GRADUAÇÃO
2 LOCAL — CCS - REALIZADA EM 19.04.2017. Com a presença da Diretora do CCS,
3 ProP Glaucia Rodrigues de Abreu, do Vice Diretor do CCS, Prof Alfredo Carlos Rodrigues
4 Feitosa, e dos Coordenadores de Colegiados, os Professores (as): Cristiane dos Santos
5 Giuberti — Colegiado do Curso de Ciências Farmacêuticas, Valdete Guandalini - Colegiado
6 do Curso de Nutrição, Leila Massaroni — Colegiado do Curso de Enfermagem, Stefania
7 Carvalho ICano — Colegiado do Curso de Odontologia, Trixy Niemeyer V. Alves —
8 Colegiado do Curso de Fonoaudiologia, Fabiana Drumond Marinho — Colegiado do Curso
9 de Terapia Ocupacional e do Prof. Cláudio Ferreira Borges teve início a reunião. O Vice
10 Diretor abriu a reunião e a Prof' Leila pediu a palavra para comunicações. 1.
11 COMUNICAÇÕES: 1.1 - Vacinação contra gripe: Prol' Leila informou que docentes e
12 acadêmicos estão no grupo prioritário para vacinação, e para isso, precisam efetuar o
13 agendamento online e se dirigir à unidade de saúde munido da declaração enviada pelo
14 DGP, se docente, e declaração do colegiado de curso, se aluno. Salientou que os colegiados
15 de curso precisam enviar por e-mail à prol' Auxiliadora a listagem de nomes de docentes e
16 discentes em campo de estágio a serem vacinados, pois, essa relação será remetida à
17 Secretaria Estadual de Saúde. Prof. Alfredo solicitou que a mesma listagem fosse
18 encaminhada à Gerência de Ensino do HUCAM aos cuidados da Prol' Carolina Anhoque.
19 Prof. Cláudio Borges precisou retirar-se às 14h30 da reunião para ministrar aula. Prol'
20 Leila informou que docentes sob afastamento legal não receberão a declaração do DGP
21 para vacinação. 1.2: Solicitação da Prol' Cláudia Jantai — CPAC: Prof. Alfredo efetuou
22 a leitura do e-mail da Prol' Cláudia Jamal onde ela solicita aos coordenadores de curso do
23 CCS o preenchimento de uma planilha enviada por e-mail no dia 17/03/2017 para envio de
24 resposta até o dia 17/04/2017, onde as informações solicitadas tem o objetivo de auxiliar os
25 trabalhos da CPAC no diagnóstico da situação dos cursos do CCS. Destacando que até a
26 presente data somente os cursos de Fannácia, Terapia Ocupacional, Nutrição e
27 Fonoaudiologia enviaram a planilha. Em seguida, passaram a discussão sobre o grande
28 número de informações solicitadas pela Universidade através de relatórios diferentes.
29 Discutiram sobre a importância de uniformizar os relatórios de modo que consolidassem as
30 informações que atendem a todos os setores e que são solicitadas anualmente. 2. Pauta —
31 2.1 — Falta de Técnico de Laboratório na Patologia — Prol' Glaucia informou que a Prol'
32 Lúcia, chefe do Departamento de Patologia, relatou o problema com falta de técnico de
33 laboratório na Patologia, com dois técnicos ausentes por licença médica e das dificuldades
34 para manutenção das atividades do laboratório. Prol' Cristiane sugeriu padronizar os
35 procedimentos do laboratório de modo que todos os técnicos saibam executar as tarefas uns
36 dos outros. Prol' Glaucia sugeriu que fosse feito um mapeamento das atividades do
37 laboratório para melhor distribuição de tarefas. 2.2 — Protocolado n° 23068.771636/201638 26 — Colegiado do Curso de Odontologia — Lista de alunos não vacinados contra
39 hepatite B — Prol' Stefânia esclareceu a solicitação onde consta a relação de alunos da
40 odontologia que não foram vacinados contra hepatite B. Pra' Glaucia informou que
41 entrará em contato com o NAST para verificar o que poderá ser feito para agilizar a
42 vacinação. Ficou de entrar em contato com Josiana Binda, diretora do DGP para verificar
43 como poderão incluir os docentes voluntários na lista de vacinação, uma vez que, eles não
44 possuem vínculo com a UFES e nem SIAPE. 2.3 — Professor Voluntário — Prol' Glaucia
45 solicitou o envolvimento dos colegiados na coordenação e avaliação dos docentes
46 voluntários. Pediu aos coordenadores que acompanhem de perto a atuação desses docentes
47 e informar à direção sobre a avaliação deles. Prol' Stefânia informou que os alunos não
laucia informou que enviará aos
48 avaliam docentes voluntários e substitutos. ' -
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