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Memorando no 058/2004 - CBM.
Vitória(ES), 27 de abril de 2004.
Ao: Coordenador Centro Acadêmico de Farmácia

Senhor Coordenador,
Há algum tempo temos observado uma certa apatia nesse Centro
Acadêmico de Farmácia, nos CAs de Enfermagem e Odontologia e DAMUFES,
com uma falta de envolvimento dos discentes na discussão dos problemas
mais importantes relacionados ao Centro Biomédico e ao HUCAM.
Tal fato pode ser exemplificado na prática com a ausência de
representantes nos Departamentos, Conselhos e Colegiados do CBM.
Conseqüentemente, os reflexos se tornam gritantes nos cursos de
graduação e pós-graduação ofertados aos nossos alunos.
Partimos do principio de que cada um de nós é responsável pela busca de
soluções e alternativas, no sentido de podermos melhorar gradativamente a
qualidade do ensino na nossa Universidade.
Diante disso, fica o Centro Acadêmico de Farmácia com a responsabilidade
de uma participação mais efetiva nos Órgãos Colegiados do CBM.

Atenciosamente,

Prof. Wils n Mário Zanotti
Diretor do Centro Biomédico
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Memorando no 057/2004 - CBM.
Vitória(ES), 27 de abril de 2004.
Ao: Coordenador Centro Acadêmico de Enfermagem

Senhor Coordenador,
Há algum tempo temos observado uma certa apatia nesse Centro
Acadêmico de Enfermagem, nos CAs de Farmácia e Odontologia e DAMUFES,
com uma falta de envolvimento dos discentes na discussão dos problemas
mais importantes relacionados ao Centro Biomédico e ao HUCAM.
Tal fato pode ser exemplificado na prática com a ausência de
representantes nos Departamentos, Conselhos e Colegiados do CBM.
Conseqüentemente, os reflexos se tornam gritantes nos cursos de
graduação e pós-graduação ofertados aos nossos alunos.
Partimos do princípio de que cada um de nós é responsável pela busca de
soluções e alternativas, no sentido de podermos melhorar gradativamente a
qualidade do ensino na nossa Universidade.
Diante disso, fica o Centro Acadêmico de Enfermagem com a
responsabilidade de uma participação mais efetiva nos Órgãos Colegiados do
CBM.

Atenciosamente,

Prof. Wil n Mário Zanotti
Diretor do Centro Biomédico
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Memorando no 056/2004 - CBM.
Vitória(ES), 30 de abril de 2004.
Aos: Componentes do Colegiado do Curso de Graduação em Medicina

Senhor Professor,

O Diretor do Centro Biomédico e o Coordenador do Colegiado do Curso
de Graduação em Medicina, convocam Vossa Senhoria para Reunião
Extraordinária do Colegiado, a ser realizada no dia 04/05/2004 (terça-feira), às
10:00h, na Sala do Conselho Departamental deste Centro.
Pauta: Mudança Curricular com a participação dos professores envolvidos no
90 período.

Atenciosamente,

Zanotti
Prof. Wtdio
Diretor do Centro Biomédico
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Memorando no 055/2004 - CBM.
Vitária(ES), 30 de abril de 2004.
Aos: Responsáveis pelas Disciplinas CC4, CM3, PED3 e G02

Senhor Professor,
Convoco Vossa Senhoria em caráter de urgência, para reunião conjunta
com o Colegiado do Curso de Medicina a ser realizada no dia 04/05/2004
(terça-feira), às 10:00h, na Sala do Conselho Departamental deste Centro.
Pauta: Mudança Curricular do 90 período.

Atenciosamente,

io Znotti
arerr
Prof. WilsU-T
Diretor do Centro Biomédico
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Memorando no 054/2004 - CBM.
Vitória(ES), 27 de abril de 2004.
Ao: Coordenador do Diretório Acadêmico de Medicina - DAMUFES

Senhor Coordenador,
Há algum tempo temos observado uma certa apatia nesse Diretório e nos
CAs de Enfermagem, Farmácia e Odontologia com uma falta de envolvimento
dos discentes na discussão dos problemas mais importantes relacionados ao
Centro Biomédico e ao HUCAM.
Tal fato pode ser exemplificado na prática com a ausência de
representantes nos Departamentos, Conselhos e Colegiados do CBM.
Conseqüentemente, os reflexos se tornam gritantes nos cursos de
graduação e pós-graduação ofertados aos nossos alunos.
Partimos do princípio de que cada um de nós é responsável pela busca de
soluções e alternativas, no sentido de podermos melhorar gradativamente a
qualidade do ensino na nossa Universidade.
Diante disso, fica o Diretório Acadêmico de Medicina com a
responsabilidade de uma participação mais efetiva nos Órgãos Colegiados do
CBM.

Atenciosamente,

Prof. WilLsii ario Zanotti
Diretor do Centro Biomédico
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Memorando no 53/2004 - CBM.
Vitória(ES), 28 de abril de 2004.
Ao: Sr. Renato Dias Fraga
Diretor do Departamento de Ádministração/UFES

Senhor Diretor,
Tendo em vista que estamos organizando o arquivo de histórico escolar
dos alunos do Curso de Graduação em Odontologia deste Centro, referente
aos anos de 1953 a 1975, solicitamos de Vossa Senhoria a compra de
2.000(duas mil) pastas rápidas, na cor cinza escuro, para que possamos dar
continuidade a essa organização. 1
Atenciosamente,

Prof. Wilsclialário Zanotti
Diretor do Centro Biomédico
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Memorando Circular n 052/ 2004 - CBM.
Vitória(ES), 28 de abril de 2004.
Ao:

C he \e s cke ZAD

co C 6V1

Senhor Chefe,
Informo a Vossa Senhoria que foi instalada no Almoxarifado deste
Centro uma copiadora que será usada única e exclusivamente para reprodução
de provas, as demais reproduções continuarão sendo feitas na Biblioteca
Setorial Biomédica.
Solicito seja divulgado junto aos docentes desse Departamento.

Atenciosamente,

Prof. Wils n Mário Zanotti
Diretor do Centro Biomédico
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Memorando no 051/ 2004 - CBM.
Vitória(ES), 27 de abril de 2004.
À: Profa. Gláucia Rodrigues de Abreu
Chefe do Departamento de Ciências Fisiológicas

Senhora Chefe,
Há algum tempo temos observado uma certa apatia nos Departamentos
com uma falta de envolvimento dos docentes na discussão dos problemas mais
importantes relacionados ao Centro Biomédico e ao HUCAM.
Tal fato pode ser exemplificado na prática com a ausência de
representantes destes departamentos nas instâncias de discussão e decisão do
CBM, principalmente no Colegiado de Curso, órgão responsável pelo Curso de
Medicina, desde o controle acadêmico até as mudanças curriculares.
Conseqüentemente, os reflexos se tornam gritantes nos cursos de
graduação e pós-graduação ofertados aos nossos alunos.
Partimos do princípio de que cada um de nós é responsável pela busca
de soluções e alternativas, no sentido de podermos melhorar gradativamente a
qualidade do ensino na nossa Universidade, mesmo reconhecendo que os
salários tornam-se incompatíveis com a responsabilidade da carreira docente e
que, muitas vezes, as condições de trabalho deixem a desejar.
Diante disso, fica o Departamento de Ciências Fisiológicas com a
responsabilidade de uma participação mais efetiva nos Órgãos Colegiados do
CBM.
Atenciosamente,

,
Prof. Wilson Mario Zanotti
Diretor do Centro Biomédico
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Memorando no 050/2004 - CBM.
Vitória(ES), 27 de abril de 2004.
Ao: Prof. Carlos Alberto Redins
Chefe do Departamento de Morfologia

Senhor Chefe,
Há algum tempo temos observado uma certa apatia nos Departamentos
com uma falta de envolvimento dos docentes na discussão dos problemas mais
importantes relacionados ao Centro Biomédico e ao HUCAM.
Tal fato pode ser exemplificado na prática com a ausência de
representantes destes departamentos nas instâncias de discussão e decisão do
CBM, principalmente no Colegiado de Curso, órgão responsável pelo Curso de
Medicina, desde o controle acadêmico até as mudanças curriculares.
Conseqüentemente, os reflexos se tornam gritantes nos cursos de
graduação e pós-graduação ofertados aos nossos alunos.
Partimos do princípio de que cada um de nós é responsável pela busca
de soluções e alternativas, no sentido de podermos melhorar gradativamente a
qualidade do ensino na nossa Universidade, mesmo reconhecendo que os
salários tornam-se incompatíveis com a responsabilidade da carreira docente e
que, muitas vezes, as condições de trabalho deixem a desejar.
Diante disso, fica o Departamento de Morfologia com a responsabilidade
de uma participação mais efetiva nos Órgãos Colegiados do CBM.
Atenciosamente,

•

Prof. Wilson Mário Zanotti
Diretor do dentro Biomédico
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Memorando no 049/2004 - CBM.
Vitória(ES), 27 de abril de 2004.
Ao: Prof. Rodrigo Ribeiro Rodrigues
Chefe do Departamento de Patologia

Senhor Chefe,
Há algum tempo temos observado uma certa apatia nos Departamentos
com uma falta de envolvimento dos docentes na discussão dos problemas mais
importantes relacionados ao Centro Biomédico e ao HUCAM.
Tal fato pode ser exemplificado na prática com a ausência de
representantes destes departamentos nas instâncias de discussão e decisão do
CBM, principalmente no Colegiado de Curso, órgão responsável pelo Curso de
Medicina, desde o controle acadêmico até as mudanças curriculares.
Conseqüentemente, os reflexos se tornam gritantes nos cursos de
graduação e pós-graduação ofertados aos nossos alunos.
Partimos do princípio de que cada um de nós é responsável pela busca
de soluções e alternativas, no sentido de podermos melhorar gradativamente a
qualidade do ensino na nossa Universidade, mesmo reconhecendo que os
salários tornam-se incompatíveis com a responsabilidade da carreira docente e
que, muitas vezes, as condições de trabalho deixem a desejar.
Diante disso, fica o Departamento de Patologia com a responsabilidade
de uma participação mais efetiva nos Órgãos Colegiados do CBM.
Atenciosamente,

Prof. Wilson Mário Zanotti
Diretor do Centro Biomédico

