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ANEXO 1

CRITÉRIO DE NECESSIDADE:
Nn(j)=[E. Ng(j). + Nr(j) + Ne(j) + Nm(j) + Nd(j)] x 1,1
Ng(j)., Nr(j), Ne(j), Nm(j) e Nd(j) são os números de
docentes necessários na instituição j para o ensino de
graduação (na área do conhecimento a), de residência
médica, de especialização, de mestrado e de doutorado ( E. indica soma sobre áreas do conhecimento)
estes números são obtidos dividindo-se os números de
alunos matriculados pelas relações alunos/docente na
tabela abaixo
Áreas de Ciências Agrárias, Biológicas e Exatas e
de L&Letras En enharias e Educa ão Física 9
Areas de Ciências Humanas e Sociais A i ficadas 12
Áreas de Medicina, Odontolo ta e Enferma em 6
Cursos de Es ecializa ão sermanentes
8
Cursos de Mestrado/Doutorado e Residência
não há como obter-se pela fórmula o número de docentes cabível a cada departamento de uma instituição; a dificuldade vem do fato de um mesmo aluno
poder estar matriculado em diferentes disciplinas ao
mesmo tempo; torna-se necessário uma reformulação
do modelo

' ANEXO II

Ndesp(i) 1 + Nce(i) / 8
onde:
número de certificados de especialização

Nce(i)

Ndg(i) NBag(i) RADg(i)
onde:
número básico de alunos de graduação,
Nbag(i)
RADg(i) relação aluno/docente de graduação.

NBag(i) = AGD(i) • DC(i) • (I +RC) + ( AGI(i) - AGD(i) ) • DC(i) / 2
onde:
AGD(i)
DC(i)
RC
AGI(i)

número de diplomados nos cursos;
duração mínima dos cursos;
percentual de retenção,
número de ingressantes nos cursos.

3. CENÁRIOS
Para a Alternativa I foram desenhados quatro cenários, um para cada conjunto de valores dos
coeficientes de ajuste do número de alunos e das relações aluno/docente por área de conhecimento. O
quadro abaixo mostra os valores adotados para cada cenário
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Observação:
CS I - Cursos de Medicina, Enfermagem e Odontologia da área da Saúde
CS2 - Demais cursos da área da Saúde.
Para a Alternativa 11 foram desenhados dois cenários, resultantes da consideração ou não da
parcela de 20% de retenção ( RC ). Em ambos, as relações aluno/docente por área de conhecimento são
iguais aos do cenário CI da Alternativa I.
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA CE SUCAÇÃO SUPERIOR
DEPARTAMENTO DE DE~LVIMENTO CO ENSINO SUPERIOR

MATRE DE ENISNO

CARAC biíSTICAS
e Determina-se o número de adiantes da instituição,
agregados em quatro grandes grupos de cursos:
a)Área da Saúde (Peso 4);
b)Com uso intenso de laberatérics (Peso 2,5); c)Com alguma demanda por laboratórios (Peso 1,5);
d)Em sala de aula (Peso 1).

`Nvairt'
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
CENTRO BIOMÉDICO
COMISSÃO DE RESIDÊNCIA MÉDICA

Vitória, 03 de agosto de 2001

Ao Presidente da
Comissão Especial instituída pela Portaria it 182
Prof. Florêncio F. Guimarães Filho

Prezado Sr.

A Comissão de Residência Médica do Centro Biomédico da UFES
gostaria de manifestar a sua posição frente a esta comissão no que diz respeito
a valorização do trabalho docente por ela gerenciado, em resposta ao
protocolado ri 719446/01-13, referente às propostas de normas para
distribuição de vagas docentes da UFES.
A residência médica caracteriza-se por ser um curso de pós-graduação
latu sensu oferecida por este centro, com carga horária mínima de 2400 horas
e máxima de 3600 horas.

A sua programação é distribuída com atividades práticas, teóricas e
pedagógicas, sendo o curso concluído com apresentação de uma monografia.
A formação médica almejada busca atender as demandas naturais de
nossa sociedade, preparando profissionais capacitados para atividades
assistenciais, bem como, Untos docentes.

O ensino médico caracteriza-se pela necessidade da transmissão de
conhecimentos ser realizada por mais de uni preceptor para cada aluno,
durante a mesma atividade acadêmica.
O corpo clínico que atua nos programas de residência médica é
constituído por docentes portadores de títulos de especialista, mestres e
doutores.
Finalmente, enfatizamos que dentre as metas futuras dente centro
destaca-se a criação de um mestrado na área clínica a fim de titular os
professores que ainda não tem títulos de pós-graduação .sirictu sensu
Pelo acima exposto, julgamos que o cálculo para obtenção da carga
horária média por docente ( computado uma única vez), atividade
administrativa no âmbito do centro (coordenação geral da residência médica) e
que a atividade assistencial contemplada durante a realização do curso não
foram adequadamente contempladas na proposta hora apresentada por esta
Comissão Especial.
Sendo assim, solicitamos a esta comissão que reavalie os critérios de
pontuação docente nas atividades acima citadas, tornando-os mais justos e
adequados ao desenvolvimento acadêmico de nossa Universidade.

Sem mais par ao que se apresenta
Atenciosamente

Luiz C udio França
Coord. Geral Centro Biomédica
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPíRITO SANTO
CENTRO BIOMÉDICO
Tel (O x2a7)335-7201/7214 Fax: (0xx27)335-7270

sgcbmiimpcLufes.br

Memorando no
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Vitória(ES), 05 de setembro de 2001.

:

Sra. Rita de Cássia Domingues Carvalho
Diretora da Divisão de Controle de Pessoal do HUCAM

Senhora Diretora,

Informamos a Vossa Senhoria que a servidora Vagna Costa
nanen teve frequência integral no mês de Agosto/2001.

Atenciosamente,

Prof. Wilsl
an Mário Zanotti
Diretor do CBM
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Vitória(ES), 06 de setembro de 2001.

Ao: Sr. Lúcio Silva Cavaca
Diretor da Divisão de Patrimônio - DA/PROAD

Senhor Diretor,

Vimos, através do presente, solicitar a Vossa Senhoria a retirada
do material permanente que se encontra nas dependências da
Sociedade dos Amigos do HUCAM - SAHUCAM.
Informamos que esse material será destinado à farmácia que será
montada na CASUFES.

Atenciosamente,

Prof. Wilsoh Mário Èamitti
Diretor do CBM

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
CENTRO BIOMÉDICO
Tel.: (0xx27)335-7201,7214 Fax: (0xx27)335-7270
StZebnl.li npd.ules.br

Memorando no

/2001-CBM.
Vitária(ES), 31 de agosto de 2001.

A:

Profa. Maria de Fátima Monteiro da Silva
Diretora do Centro de Educação Física e Desportos

Senhora Diretora,

Vimos, com o presente, solicitar de Vossa Senhoria a liberação das
quadras poliesportivas desse Centro no horário de 14:00 às 18:00h de
segunda à sexta-feira, para que os alunos do Curso de Medicina do
Centro Biomédico, possam realizar treinamento, tendo em vista as
Olímpiadas Regionais de Medicina - OREM, que serão realizadas em
outubro do corrente ano.
Informamos que o treinamento se dará até o dia 10.10.01.

Atenciosamente,

Prof. Wilson mario Zanotti
Diretor do CBM
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
CENTRO BIOMÉDICO
"Fel (0 xx27)335-7201/7214 Fax: (0xx27)335-7270
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Memorando no
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/2001-CBM.
Vitória(ES), 03 de setembro de 2001.

Ao: Sr. Hélcio Capaz
Chefe da Seção de Registro e Movimentação

Senhor Chefe,
Solicito a Vossa Senhoria uma senha para a servidora Rita Cássia
de Paula Campos, Secretária Administrativa do CBM, para que a mesma
possa informar a frequência mensal dos servidores da Secretaria deste
Centro.

Atenciosamente,

Prof. Wilson Mario Zanotti
Diretor do CBM

r ,Ginhot-sic,
Gor-91
Universidade Federal do Espírito Santo
Centro Biomédico
Tel.: (0xx27) 3335-7201/7214 — FAX: (010(27) 3335-7270
sgcbm@npd.ufes.br

Vitória, 31 de agosto de 2001
Memo n.°. 108/2001 - CBM

Ao: Vice Reitor da UFES
Prof. Rubens Sérgio Rasseli.
Senhor Vive Reitor,
Conforme entendimentos mantidos com Vossa Senhoria, estamos encaminhando orçamento no valor de R$: 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais) de Indústria de Móveis Brazolino — ATHAYDE BRAZOLINO — ME. inscrita no CNPJ sob n.°. 27.349.885/0001-95, referente a reforma, recuperação e
adaptação de diversos armários, mesas e bancadas pertencentes a este Centro
Biomédico. Outrossim, com base no exposto solicitamos a Vossa Senhoria
providencias quanto a autorização de emissão de empenho, para que possamos
realizar a despesa em tópico.

Atenciosamente

Prof. Wilkib
*o Zanotti
Diretor do Centro Biomédico
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Projelo e fabricação Instalações Comerciais e Armários em Geral
-

CNPJ: 27.349.885/0001-95

1NSC.

080.661.09-2

UFES - Universidade Federal do Espirito Santo
CBM
ND: Diretor Zanotti
Referente: Orçamento de Recuperação de Mesas, Bancada, Armários e
Banquetas

A Empresa ATHAYDE BRAZOLINO - ME, estabelecida a Rua Álvaro Pedro
Miranda. 08 - Campo Grande - Cariacica - ES, vem através desta apresentar o
orçamento dos seguintes serviços de recuperação e adaptação de novos materiais
em móveis já existentes:
01 - Recuperação e adaptação de 10(dez) armários com 02(duas) portas e
04(quatro) prateleiras, em substituição do material aglomerado para madeira e
com chaves marca papaiz, puxadores.
02 - Recuperação de 08(oito) mesas para servidor adaptando corrediças
metálicas, revestimento de fórmica no tampo e, puxadores, aplicação de verniz
nas estruturas de madeiras.
03 - Recuperação de 20(vinte) banquetas para laboratórios, colocando tampo de
formica branca.
04 - Recuperação de 02(duas) bancadas existentes, em substituição do material
aglomerado, onde será aplicada madeira compensada e formica, será aplicada no
mínimo, 02(duas demãos de verniz, respeitando as especificações técnicas do
projeto apresentado.
VALOR DOS SERVIÇOS: RS2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais)

Prazo de entrega: 20 dias corridos
Forma de pagamento: Na apresentação da Nota Fiscal
Validade da proposta: 30 dias

Cariacica, 31 de Agosto de 2001
I
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ÁTHAYDESKR ZOLINO - ME
Rua Álvaro P. Miranda, 08 - CEP 29146-350 - Campo Grande - Cariacica - Espirito Santo
Telefax: (27) 343-0750 - CeL: 9973-8407
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
CENTRO BIOMÉDICO
1el.: (0xx27)335-7201/7214 Fax: (0xx27)335-7270
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Vitória(ES), 28 de agosto de 2001.
Ao:

Prefeito Universitário da UFES
Sr. Nilson Roberto Bride

Senhor Prefeito,
Atendendo solicitação dos Chefes dos Departamentos de Ciências
Fisiológicas e Patologia, solicitamos a inclusão de mais 03(três) pontos
de gás no serviço de rede GLP, que consta do processo no 4385/01-96,
conforme discriminado abaixo:
01(um) ponto de gás no segundo andar do "Prédio Básico do CBM",
laboratório da Professora Patrícia;
01(um) ponto de gás no terceiro andar do "Prédio Básico do CBM",
laboratório de fluxo laminar;
01(um) ponto de gás no terceiro andar do "Prédio Básico do CBM",
capela do laboratório de helminto-protozoologia.
Certos de contarmos com o indispensável apoio de Vossa
Senhoria, agradecemos.
Atenciosamente,

L-1

Prof. Wilson Mário Zanotti
Diretor do CBM

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
CENTRO BIOMÉDICO
Memo.
Ao Prefeito Universitário da UFES
Nilson Roberto Bride
Atendendo solicitação dos Digníssimos Senhores Chefes dos Departamentos de
Ciências Fisiológicas e Patologia, pedimos a inclusão de mais três pontos de gás no
serviço de rede de GLP, que consta do processo número 4385/01-96, conforme
discriminados abaixo:
1 . Um ponto de gás no segundo andar do "Prédio Básico do CBM", laboratório da
Profa. Patrícia;
Um ponto de gás no terceiro andar do "Prédio Básico do CBM", laboratório de fluxo
laminar;
Um ponto de gás no terceiro andar do "Prédio Básico do CBM", capela do laboratório
de helminto-protozoologia.
Certos de contarmos com o indispensável apoio de Vossa Senhoria,
agradecemos.
Atenciosamente.
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
CENTRO BIOMÉDICO
Tel (0xx27)335-7201/7214 Fax: (0xx27)335-7270
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Vitária(ES), 28 de agosto de 2001.

Ao:

Prof. Dr. José Weber Freire Macedo
Magnífico Reitor da UFES

Magnífico Reitor,

Tendo em vista a solicitação contida no Protocolado no
723602/01-41, cópia em anexo, vimos, solicitar a Vossa Magnificência
antecipação da Cerimônia Oficial de Colação de Grau do Curso de
Odontologia desta Universidade, para o dia 03/10/01, cujas atividades
curriculares obrigatórias encontram-se concluídas desde o dia 24.08.01.

Atenciosamente,

Prof. Wilsbh Mário Zinotti
Diretor do CBM

