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1 Às oito horas e trinta minutos do dia vinte de agosto do ano de dois mil e

2 sete, reuniram-se na sala cento e nove do primeiro bloco do Centro de Educação Superior

3 Norte-RS, em Frederico Westphalen , os membros do Conselho do Centro, estando

4 presentes os professores Genesio Mario da Rosa, Diretor Pro-Ternpore do Centro; Marilise

5 Mendonça Krüguel, Vice-Diretora Pro-Tempore do Centro; Edison Bisognin Cantarelli,

6 Coordenador Pro- Tempore do Curso de Engenharia Florestal; Clovis Orlando da Ros,

7 Coordenador Pro- Tempore do Curso de Agronomia; Claudia Herte de Moraes,

8 Coordenadora Pro-Ternpore do Curso de Comunicação Social - Habilitação Jornalismo;

9 Marlon Nadal Maciel, Coordenador Pro-Tempore do Curso de Zootecnia; Sirlei Glasenapp,

10 Coordenadora Pro-Ternpore do Curso de Administração; Darieli Gindri Resta,

11 Coordenadora Substituta do Curso de Enfermagem; e os técnicos administrativos Fernando

12 Leviski Bueno, Secretário do Centro, Cleomar Marcos Fabrizio representante dos técnicos

13 administrativos do Campus Frederico Westphalen e Melissa Stein Carrier Nunes,

14 representante dos técnicos administrativos do Campus de Palmeira das Missões.

15 Participaram também os acadêmicos Rogério Bamberg, representando o corpo discente do

16 Campus de Frederico Westphalen e Ivan de Almeida Grycuk representando o corpo

17 discente do Campus de Palmeira das Missões. O Diretor Pró-Tempore, professor Genésio,

18 deu por aberta a sessão e comunicou que a reunião deveria ter como pauta especifica a

19 aprovação da proposta de Regimento Interno do Centro, porém como havia outros assuntos

20 urgentes este tema foi tratado como prioritário e outros assuntos foram incluídos na pauta,

21 qual sejam: homologação de vagas para docentes; orçamento do Centro - alteração de

22 rubricas; assuntos gerais. A seguir passou-se à aprovação da ata da reunião anterior. A

23 professora Marilise expôs que tinha pequenas correções para a ata, as quais passaria

24 posteriormente. O professor Edison solicitou a eXclUSá01=f\ ~ia\~.



1 cento e quarenta e finaliza na linha cento e quarenta e dois, como não houve objeções a

2 exclusão solicitada foi atendida. Após estas alterações a ata foi colocada em votação e

3 aprovada por unanimidade. O professor Genesio iniciou a discussão sobre a aprovação da

4 proposta de Regimento Interno do Centro citando os servidores que participaram da

5 comissão que redigiu a proposta. A seguir fez uma breve defesa do texto apresentado,

6 dizendo que na sua elaboração foram consultados o Regimento Geral e Estatuto da UFSM,

7 a Lei de Diretrizes e Bases da Educação e a Constituição Federal, além disso, foi realizada

8 uma consulta a Procuradoria Jurídica da UFSM para verificar a legalidade das propostas

9 existentes para o processo de escolha do Diretor de Centro. Realizou-se uma pequena

10 discussão a respeito da melhor forma de analisar o conteúdo da proposta, enviada

11 previamente a todos os servidores do Centro. A professora Marilise sugeriu que fossem

12 analisados todos os artigos. O professor Marlon propôs que fossem olhados todos os

13 artigos, mas que se discutisse apenas aqueles onde há dúvidas. Foi aprovada a sugestão

14 feita pelo professor Marlon. O professor Genesio então iniciou a leitura dos artigos. Após

15 as discussões referentes a cada artigo foram alterados os artigos quarto, quinto, sexto,

16 vigésimo terceiro, vigésimo oitavo, trigésimo sexto, trigésimo oitavo, quadragésimo sétimo

17 e sexagésimo quarto. As alterações de cada artigo foram registradas no texto original. Após

18 a análise de todos os artigos a proposta do Regimento Interno com as alterações foi

19 colocada em votação e aprovada por unanimidade. O professor Genesio então falou que a

20 Direção do Centro se encarregará de enviar a proposta aprovada para as instâncias

21 superiores para análise e aprovação correspondente. O próximo assunto da pauta foi sobre a

22 aprovação dos concursos para docente. O professor Edison relatou a reunião ocorrida com o

23 Vice-Reitor da Universidade, professor Felipe Marins Muller, em que foram discutidas as

24 vagas para concursos de professor substituto e efetivo para o Centro no próximo semestre.

25 Foram autorizados quatro concursos para professor substituto, nas seguintes áreas:

26 Experimentação Agrícola e Topografia / uma vaga; Botânica Sistemática, Anatomia da

27 Madeira e Morfologia vegetal/uma vaga; Entomologia Florestal e Ecologia Geral/uma

28 vaga; Telejornalismo, Laboratório de Jornalismo Digital e Comunicação Digital/uma

29 vaga. Além disso, foram autorizados também cinco concursos para professor Adjunto nas

30 seguintes áreas: Estatística e Experimentação / uma vaga; Topografia e Cartografia / uma

31 vaga; Anatomia da Madeira e Botânica / uma vaga; Farmacologia Geral e Nutrição Geral /

32 uma vaga; Administração Financeira e Orçamento /
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nomeação de um professor já concursado para o Departamento de Enfermagem, totalizando

dez vagas entre professores substitutos e adjuntos. A distribuição de vagas descrita acima

foi aceita por todos os conselheiros. O professor Genesio expôs que pode-se esperar o

termino das inscrições para nomear as bancas examinadoras para os concursos de professor

Adjunto, para evitar-se a nomeação de um orientado r de algum candidato. Na pauta de

assuntos gerais foram discutidos os seguintes temas: convênio do Curso de Enfermagem,

substituição de conselheiro no Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CEPE) da

Universidade. O próximo assunto tratado foi a aprovação do convênio para aulas práticas

do Curso de Enfermagem com a Secretaria de Saúde do Estado do Rio Grande do Sul. A

professora Darieli expôs algumas informações sobre o referido convênio. A proposta de

convênio foi colocada em votação e aprovada por todos. O professor Marlon solicitou que

fosse substituído como representante do Centro no CEPE, alegou que tem aulas nas sextas-

feiras, sugeriu que seja feito um rodízio para irem sempre as mesmas pessoas, e indicou a

professora Alice para a vaga. O professor Genesio expôs que será preciso indicar um novo

suplente para a vaga, já que a professora Alice é a atual suplente. O professor Marlon expôs

que fica como suplente da professora Alice. O professor Genesio então falou que irá

conversar com a professora Alice e comunicará a posição da professora. O professor

Genesio comunicou também que está sendo preparado um novo pregão para compra de

equipamentos e a readequação do projeto de criação do Centro. Esgotada a ordem do dia, e

como ninguém mais fez uso da palavra, o professor Genésio deu por encerrada a sessão e,

para constar, eu, Fernando Leviski Bueno, lavrei a pr~sente "" que será aS~in a 0.:JfoS
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