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ATA DA 12a REUNIÃO DO CONSELHO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR

NORTE-RS.

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

2 sete, reuniram-se na sala 208 do bloco I do Centro de Educação Superior Norte-RS, no

3 Campus de Palmeira das Missões, os membros do Conselho do Centro, estando presentes

4 os professores Genesio Mario da Rosa, Diretor pro tempore do Centro; Marilise Mendonça

5 Krüguel, Vice-Diretora pro tempore do Centro; Edison Bisognin Cantarelli, Coordenador

6 pro tempore do Curso de Engenharia Florestal; Clovis Orlando da Ros, Coordenador pro

7 fempore do Curso de Agronomia; Claudia Herte de Moraes, Coordenadora pro tempore do

8 Curso de Comunicação Social - Habilitação Jornalismo; Marlon Nadal Maciel,

9 Coordenador pro tempore do Curso de Zootecnia; Sirlei Glasenapp, Coordenadora pro

10 tempore do Curso de Administração; Alice do Carmo Jahn, Coordenadora pro tempore do

11 Curso de Enfermagem; Darieli Gindri Resta, Coordenadora Substituta do Curso de

12 Enfermagem; e os técnicos administrativos Fernando Leviski Bueno, Secretário do Centro,

13 Cleomar Marcos Fabrizio representante dos técnicos administrativos do Campus Frederico

14 Westphalen e Melissa Stein Carrier Nunes, representante dos técnicos administrativos do

15 Campus de Palmeira das Missões. O Diretor pro tempore, professor Genésio, deu por

16 aberta a sessão, que iniciou-se com a leitura da pauta e as indicações de temas para assuntos

17 gerais, quais sejam: convenio com o Pólo de Desenvolvimento Tecnológico da URI;

18 regimento interno do Centro; homologação de concursos; Jornada Acadêmica Integrada da

19 UFSM; Semana Acadêmica da Enfermagem; substituição de representante do Centro no

20 Conselho de Ensino Pesquisa e Extensão (CEPE). Em relação a este último assunto o

21 professor Genesio comunicou que estava sendo trazido novamente para o Conselho porque

22 a professora Alice, após consultada, informou que não tinha interesse em assumir a vaga do

23 professor Marlon no CEPE. O professor Marlon então falou que aceita continuar com a
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1 primeiro assunto da pauta, a aprovação de convênios. O professor Genesio iniciou falando

2 que foram encarr-inhados três pedidos de assinatura de convenio com a Cooperativa de

3 Energia e Desenvolvimento Rural do Médio Uruguai LTDA, pelas Coordenações dos

4 Cursos de Agronomia, Engenharia Florestal e Zootecnia, porém, sem a avaliação do

5 Conselho do Centro. Outra questão levantada pelo professor Genesio foi que a

6 documentação encaminhada solicita a assinatura de um convenio, quando na verdade pelas

7 cláusulas apresentadas configura um protocolo de intenções, cuja implementação dos

8 objetivos será tratada posteriormente através de "Ajustes de Implementação". O professor

9 Clovis concordou com a proposição feita pelo professor Genesio falando que o documento

10 a ser assinado é realmente um protocolo de intenções. Submetida a votação a proposta foi

11 aprovada por todos. Após deu-se inicio a discussão sobre a inclusão do Curso de

12 Administração no Convenio da UFSM com a Fundação de Desenvolvimento de Recursos

13 Humanos do Estado do Rio Grande do Sul. A professora Sirlei explicou que o objetivo da

14 inclusão é para possibilitar a realização de estágios curriculares e nâo-curriculares nas áreas

15 do Curso de Administração. Submetida a votação a proposta foi aprovada. Com relação a

16 execução do orçamento deste ano o professor Genesio exibiu uma planilha com os valores

17 gastos pela direção do Centro e pelos Departamentos. Os primeiros dados mostrados foram

18 relativos ao custeio, englobando as despesas com consumo, serviços e bolsas, foram

19 apresentados o valor gasto e o saldo de cada Departamento e da Direção do Centro.

20 Referente a rubrica obras e instalações foi demonstrado o valor aplicado em cada campi e

21 as obras realizadas. O professor Genesio explicou que foi solicitada a troca de dois milhões

22 de reais da rubrica consumo para a rubrica material permanente. Com isso os valores de

23 consumo disponíveis para os Departamentos e para a Direção do Centro foram levemente

24 reduzidos e então recalculados mantendo-se os mesmos percentuais. O professor Genesio

25 também falou que em conversa com o professor Felipe Martins Muller, Vice-Reitor da

26 UFSM, foi orientado que caso haja sobra de recurso do orçamento este valor seja repassado

27 para a Reitoria, com garantia de reembolso do mesmo valor para o próximo ano. Os

28 professores Edison e Clovis sugeriram em caso de sobra de recurso a utilização de registros

29 de preços de outros setores da UFSM. O professor Clovis comentou que com as novas

30 obras do Centro o problema de espaço físico para os próximos anos fica resolvido, porém,

31 os problemas com equipamentos continuam, visto que as falhas do Projeto de Implantação

corrigi das. O professor Genesio informou que para o próximo ano há
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1 previsão de o CESNORS receber em torno de um milhão de reais além do recurso do

2 projeto, e assim será possível sanar boa parte dos problemas gerados pela falta de descrição

3 de equipamentos no Projeto de Implantação do CESNORS. O professor Genesio também

4 solicitou aos coordenadores que comecem a providenciar a descrição de equipamentos e

5 material de consumo para o próximo ano, já que todas as solicitações deverão ser feitas

6 ainda no primeiro semestre, diferentemente deste ano. O professor Clovis expôs uma

7 preocupação em relação ao acervo das bibliotecas do Centro, pois caso haja avaliação dos

8 Cursos no próximo ano o baixo número de títulos poderá ter repercussão negativa. O

9 professor Genesio informou que muitos títulos serão comprados nas solicitações de compra

10 efetuados no mês de setembro, no entanto, solicitou aos colegas que façam novas

11 descrições para aquisição no ano que vem. O professor Edison sugeriu que seja contratado

12 um engenheiro para acompanhar a execução das obras do Centro. O professor Genesio

13 falou que já foi feita esta consulta e não há possibilidade de se fazer este tipo de

14 contratação. O próximo assunto tratado foi a padronização de documentos oficiais do

15 Centro. O professor Genesio apresentou um modelo que além da identificação padrão da

16 UFSM usa uma logomarca do CESNORS, bem como, as expressões "Campus de Frederico

17 Westphalen" e "Campus de Palmeira das Missões". O professor Clovis sugeriu que se faça

18 também um modelo que não seja colorido. Submetida a votação a proposta foi aprovada.

19 Na pauta de assuntos gerais o primeiro assunto tratado foi o convenio com Pólo de

20 Desenvolvimento Tecnológico da URI. O professor Clovis falou que é preciso discutir com

21 cuidado a utilização do Pólo, os laboratórios que lá existem são adequados para uso do

22 Centro, porém existem por trás grandes projetos da comunidade que ficariam para o

23 CESNORS tocar, por isso é preciso cuidado para não assumir compromissos que não

24 poderão ser cumpridos. O professor Genesio falou que participou de uma com a Reitoria da

25 URI em que foi feita proposta para a UFSM assumir a gerência do Pólo, seria feito contrato

26 de comodato e a UFSM assumiria os projetos. O professor Genesio também falou que o

27 CESNORS já está sem área disponível para pesquisa e que o Pólo tem a área e a infra-

28 estrutura para iniciar pesquisas de imediato, porém, ressaltou que a negociação deve ser

29 feita com muito cuidado. O professor Edison falou que é preciso saber a opinião de todos

30 no Centro sobre a utilização do Polo, porque tem implicação para todos. O professor

31 Genesio então disse que será preciso chamar uma reunião do Conselho do Centro para

32 decidir sobre este assunto. Em relação Regimento Interno do Centro o professor Genesio
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1 falou que o mesmo está em tramitação na Pro-Reitoria de Planejamento, e disse também

2 que foi informado de que o Reitor da Universidade irá publicar um edital determinando que

3 seja realizadas eleições no CESNORS e nos Campi da UNIP AMP A. A professora Marilise

4 questionou se já poderia-se constituir uma comissão para tratar das eleições. O professor

5 Genesio falou que era melhor esperar as informações que constarão do referido edital. O

6 professor Clovis questionou se há previsão de funções gratificadas para Chefe de

7 Departamento ou se poderia-se nomear outras pessoas para a função. O professor Genesio

8 expôs que não é possível nomear sem ter a função gratificada pois pode gerar um problema

9 legal. O professor Marlon questionou se é possível expedir uma ordem de serviço para uma

10 pessoa assumir a chefia do Departamento ser ter função gratificada. O professor Genesio

11 falou que será feita uma consulta a este respeito. Quanto aos concursos para professor

12 substituto o professor Edison fez a leitura dos aprovados nos concursos do Departamento

13 de Engenharia Florestal na área de Entomologia Florestal e na área de Anatomia da

14 Madeira, Botânica Sistemática e Morfologia Vegetal e do Departamento de Agronomia na

15 área de Experimentação Agrícola e Topografia. Sem nenhuma objeção os concursos foram

16 aprovados. O professor Genesio relatou rapidamente a situação ocorrida com o concurso

17 para professor substituto do Departamento de Ciências da Comunicação que foi cancelado,

18 e passou também a informação de que não é preciso comprovar a titulação na ocasião da

19 inscrição para concurso e sim na data da posse. A professora Alice informou que

20 professores e alunos do Curso de Enfermagem irão participar de Semana Acadêmica em

21 Santa Maria. O professor Clóvis informou que será realizada Semana Acadêmica da

22 Agronomia nos dias 15, 16 e 17 de outubro. A professora Marilise questionou em relação a

23 viagem para a Jornada Acadêmica Integrada se haveria alojamento para os alunos e se

24 sobrariam lugares no ônibus. O professor Genesio respondeu que não foi possível

25 disponibilizar alojamento para os alunos e que há poucas vagas sobrando no ônibus.

26 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 presente
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