
Ao: Prof. Justino Mameri Filho 

Chefe do Departamento de Ginecologia e Obstetricia 

Vitoria(ES), 27 de abril de 2004. 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO 
CENTRO BIOMEDICO 

, 	NN.: 

Memorando no 046/2004 - CBM. 

Senhor Chefe, 

Há algum tempo temos observado urna certa apatia nos Departamentos 
com urna 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 peio 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 incompativeis com a responsabilidade da carreira docente e 
que, muitas vezes, as condições de trabalho deixem a desejar. 

Diante disso, fica o Departamento de Ginecologia e Obstetrícia cern a 
responsabilidade de urna participação mais efetiva nos Órgãos Colegiados do 
CBM. 

Atenciosamente, 

Prof. Wilso  (Mário Zanotti 
Diretor do Centro Bromedico 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO 
CENTRO BIOMÉDICO 

Memorando no 045/2004 - CBM. 

Vitória(ES), 27 de abril de 2004. 

Ao: Prof. Gilberto Mata Leite 
Chefe do Departamento de Medicina Especializada 

Senhor Chefe, 

Há algum tempo temos observado urna certa apatia nos Departamentos 
com uma falta de envolvimento dos docentes na discussão dos problemas mais 
importantes relacionados ao Centro Blomedico 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. 

Consequentemente, os reflexos se tornam gritantes nos cursos de 
graduação e pás-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 Medicina Especializada com a 
responsabilidade de preencher a vaga de seu representante no Colegiado do 
Curso, no prazo de 30(trinta) dias; e uma participação mais efetiva nos Órgãos 
Colegiados do CBM. 

Atenciosamente, 

Prof. Wil on Mário Zanotti 
Diretor do Centro Biomédico 
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Memorando no 044/2004 - CEM. 

Vitária(E5), 27 de abril de 2004. 

Ao: Prof. Jhoson Joaquim Gouvea 
Chefe do Departamento de Clínica Cirúrgica 

Senhor Chefe, 

Há algum tempo ternos observado urna certa apatia nos Departamentos 
com urna falta de envolvimento dos docentes na discussão dos problemas mais 
importantes relacionados ao Centro Blomédico e ao HICAM. 

Tal fato pode ser exemplificado na prática com a ausência de 
representantes destes departamentos nas instâncias de discussão e decisão do 
03tvl, 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 Clínica Cirúrgica com a 
responsabilidade de preencher 02(duas) vagas de seus representantes no 
Colegiada do Curso, no prazo de 30(trinta) dias; e uma participação mais 
efetiva nas Órgãos Colegiadas do CBM. 

Atenciosamente, 

I 
. 

Prof. Wilson Mario Zanotti 
Diretor do Centro Biomédico 
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Memorando no 043/2004 - CBM. 

Vitária(ES), 27 de abril de 2004. 

Ao: Prof. Vitor Buaiz 
Chefe do Departamento de Clínica Médica 

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 Clínica Médica com a 
responsabilidade de preencher 02(duas) vagas de seus representantes no 
Colegiado do Curso, no prazo de 30(trinta) dias; e uma participação mais 
efetiva nos Órgãos Colegiados do CBM. 

Atenciosamente, 

Prof. Wilidrario Zanotti 
Diretor do Centro Biomédico 
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Memorando no 042/2004 - CBM. 

Vitória(ES), 22 de abril de 2004. 

Ao: Prof. Pedro Florêncio da Cunha Fortes 
Diretor do Departamento de Apoio Acadêmico ao Estudante 
PROGRAD 

Senhor Diretor, 

Estamos encaminhando em anexo, para as devidas providências a 
freqüência dos monitores Ericka Lopes Duda e Silva e Rafael Freire Pereira, 
referente ao período de 19/03/04 a 18/04/04. 

Atenciosamente, 

4 • 
Prof. WilTiénY1 	Zanotti 
Diretor do Centro Biomédico 
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Memorando no 041/2004 - CBM. 

  

Vitória(ES), 22 de abril de 2004. 

Ao: Prof. Alex Assis de Carvalho 
Coordenador do Colegiado do Curso de Graduação em Medicina 

Senhor Coordenador, 

Tendo em vista que o que consta do Memorando n° 11/04-COLMED, cuja 
cópia anexamos ao presente, solicitamos seja realizada com a máxima urgência, 
a eleição para Coordenador desse Colegiado. 

Atenciosamente, 

Prof. Wilsion Mário Zanotti 
Diretor do Centro Biomédico 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO - UFES 
CENTRO BIOMÉDICO 

Vitória, 20 de março de 2004 

Momo n'.040/04-CBM 

A: 	Prefeitura Universitária da Universidade Federal do Espirito Santo. 
Setor de Manutenção 
Att. Sr. Adalberto. 

Assunto: Reparo de equipamento 

Prezado Senhor, 
Vimos através do presente, solicitar a Vossa Senhoria providencias necessá- 

rias quanto ao reparo do vídeo cassete marca Gradiente, modelo GV 412C, usado nas 
aulas teóricas no prédio "Elefante Branco", nos cursos de medicina, enfermagem con-
forme orçamento em anexo. Outrossim, solicitamos urgência quanto ao repario, uma 
vez que só possuímos dois aparelhos para atender toda a demanda das aulas minis- 
tradas no citado prédio. 

Atenciosamente 

Pra( WTii&rMário Zanotti 
Diretor do Centro Biomédko 

UFES 

Av. Marechal Campos, 1468— Maruipe — Vitória ES — CEP.: 29040-080 
Tel.: 3335-7200/3335-7201 — Fax.: (27) 3335-7270/7216 — 	sgcbm@npd.ufes.br  
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