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Ministério da Educação

Universidade Federal de Santa Maria

Centro de Educação Superior Norte-RS/UFSM

Conselho do Centro

ATA DA 14a REUNIÃO DO CONSELHO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR

NORTE-RS.

1 Às oito horas e cinqüenta minutos do dia treze de novembro do ano de dois

2 mil e sete, reuniram-se na sala 208 do bloco I do Centro de Educação Superior Norte-RS,

3 no Campus de Palmeira das Missões, os membros do Conselho do Centro, estando

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

5 Mendonça Krüguel, Vice-Diretora pro tempore do Centro; Clovis Orlando da Ros,

6 Coordenador pro tempore do Curso de Agronomia; Caroline Casal i, Coordenadora

7 Substituta do Curso de Comunicação Social - Habilitação Jornalismo; Marlon Nada!

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

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

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

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

12 Cleomar Marcos Fabrizio representante dos técnicos administrativos do Campus Frederico

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

14 Campus de Palmeira das Missões. Participaram também os acadêmicos Rogério Bamberg,

15 representando o corpo discente do Campus de Frederico Westphalen e Ivan de Almeida

16 Grycuk representando o corpo discente do Campus de Palmeira das Missões. Estiveram

17 presentes ainda os membros da Comissão Eleitoral, prof", Caroline Casali, o tecnico-

18 administrativo Luciano Marcelo Cardoso, Secretário da Comissão, e o acadêmico Carlos

19 Busanello, lotados no campus de Frederico Westphalen; o prof. Sílvio Teixeira da Costa,

20 Presidente da Comissão, a técnico-administrativa Isabel Cristina Bandinelli e o acadêmico

21 Ivan de Almeida Grycuk, estes lotados no campus de Palmeira das Missões. O Diretor pro

22 tempore, professor Genésio, deu por aberta a sessão, informando que a pauta prioritária da

23 reunião é o assunto da escolha do Diretor, Vice-Diretor e Coordenadores de Curso do

24 Centro, e após, solicitou aos presentes a indicação de assuntos para a pauta de assuntos~ t:~,~;q, •. o/'Y~-ra{-y
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gerais. O professor Marlon indicou a para assuntos gerais o tema Semana Acadêmica da

Zootecnia. A seguir foi feita a leitura da ata da reunião anterior. Após a leitura da ata a

prof", Caroline Casali iniciou a leitura do Edital que declara aberto o processo de Consulta a

Comunidade do CESNORS para indicação os cargos de Diretor, Vice-Diretor e

Coordenador de Curso, e apresentou cronograma com as datas para cada fase do processo.

O professor Marlon questionou a respeita da data da posse dos candidatos vencedores. O

professor Genesio falou que tem como sugestão para posse nos primeiros dias do mês de

janeiro de 2008. O professor Silvio informou que será elaborado um Regimento para cada

Coordenação de Curso além de outro para os cargos de Diretor e Vice-Diretor. A prof".

Caroline informou que o cronograma para as consultas para Coordenador de Curso é o

mesmo que para a consulta a comunidade para os cargos de Diretor e Vice-Diretor, embora

os critérios que definem quem pode concorrer em cada Curso sejam diferentes, estes

critérios foram elaborados pelos próprios Cursos. O professor Genesio sugeriu anexar ao

Edital os memorandos enviados pelos Cursos que definem os critérios referidos. Antes da

votação para aprovação do Edital apresentado o professor Genesio deu posse como

Conselheira para a prof", Caroline. Após a votação foi aprovada a proposta de Edital

apresentada pela Comissão Eleitoral por 11 votos a favor e nenhum contra. A seguir a

Prof", Caroline apresentou o Regimento da Consulta a Comunidade para os cargos de

Diretor e Vice-Diretor. O professor Genesio sugeriu que no artigo que rege a qualificação

necessária para ser candidato seja colocado o texto exatamente como encontra-se no

Estatuto da UFSM. O professor Silvio apresentou o modelo da cédula para a consulta para

os cargos de Diretor e Vice-Diretor, na qual consta os nomes dos candidatos a Diretor em

uma coluna e os nomes dos candidatos a Vice-Diretor em outra, as duas candidaturas são

independentes, não utilizando o sistema de chapas, porém os candidatos poderão

apresentar-se em conjunto durante a campanha. A Prof", Caroline informou que o voto nulo

ou branco para um cargo não anula o outro. O prof. Silvio sugeriu mudar o local da

apuração dos votos previsto no Regimento para a sala 206 do Bloco I do Campus de

Palmeira das Missões. A sugestão foi aceita por todos. O professor Clovis questionou o fato

de ata da reunião anterior trazer o peso de votos na proporção setenta (docentes) /quinze

(técnicos-administrativos) /quinze (discentes) quando na verdade esta fórmula não foi

discutida na reunião em questão, e sim, a proporção de setenta/trinta. O professor Genesio

eriu que se discutisse o assunto para ficar claro qual a proporção definida. Feitas
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1 algumas argumentações foi realizada votação na qual, por unanimidade de votos, decidiu-se

2 que proporção utilizada será setenta (docentes) /quinze (técnicos-administrativos) /quinze

3 (discentes). Voltando-se a análise do Regimento da Consulta a Comunidade foi decida por

4 unanimidade a inclusão do critério de maior idade para desempate caso o primeiro critério

5 de desempate, tempo de magistério superior na instituição, não seja suficiente para

6 desempatar o resultado da consulta. O professor Marlon questionou como será feita a

7 divulgação das regras da consulta aos acadêmicos. O Sr. Luciano falou que os Editais serão

8 fixados em murais e publicados no site do CESNORS. O Sr. Cleomar sugeriu que os

9 membros da comissão passem em sala de aula para fazer a divulgação. Após lida toda a

10 proposta de Regimento de Consulta a Comunidade foi realizada votação para aprovar o

11 texto apresentado. Com onze votos a favor e nenhum contra foi aprovada a proposta trazida

12 pela Comissão Eleitoral, com as alterações efetuadas pelo Conselho. A seguir iniciou-se a

13 análise do Regimento para consulta a comunidade para os cargos de Coordenador de Curso.

14 A única alteração solicitada foi no capitulo "Dos Eleitores" onde foi especificado que

15 podem votar somente os acadêmicos matriculados em seu Curso de origem, não tendo

16 direito a votar nos Cursos onde estiverem matriculados como Aluno Especial. O prof.

17 Silvio apresentou o modelo de cédula para a consulta a comunidade para o Cargo de

18 Coordenador de Curso. Prosseguindo-se a votação foi aprovado por unanimidade o

19 Regimento referido e a cédula apresentada. O próximo assunto da pauta foi Programa de

20 Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais- REUNI. O

21 professor Genesio fez uma breve introdução e solicitou que fossem apresentadas as

22 propostas trazidas para análise do Conselho. O prof. Clovis falou que no Campus de

23 Frederico Westphalen foram sugeridos os Cursos de Engenharia Ambiental, com entrada

24 anual e sessenta alunos e o Curso de Mídias Digitais, também com entrada anual e

25 cinqüenta e cinco alunos. Para estes novos cursos seria necessário um investimento total de

26 cinco milhões e quinhentos mil reais em área construída e materiais e equipamentos, bem

27 como, a contratação de trinta e seis professores. A prof" Marilise e a prof" Darieli sugeriram

28 os Cursos de Nutrição e Ciências Biológicas - licenciatura para o Campus de Palmeira das

29 Missões. Os dois cursos teriam entrada anual com cinqüenta vagas. O prof. Clovis salientou

30 que mesmo que sejam criados estes novos cursos é fundamental que prossiga como

31 planejado o Projeto de Criação do CESNORS, que completará a implementação dos cursos
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de novos cursos, que o ingresso da UFSM no REUNI será decidido pelo Conselho

Universitário. O professor Clovis também expôs que gostaria que o CESNORS participasse

da elaboração dos projetos de criação destes cursos, a fim de garantir que o projeto seja

bem elaborado ao contrario dos projetos dos cursos em implantação no CESNORS. Em

votação foi aprovada por unanimidade a proposta de criação dos quatro cursos citados. O

próximo assunto tratado foi a aprovação dos concursos públicos para docentes. A prof".

Alice relatou o concurso público realizado pelo Departamento de Enfermagem na área

Farmacologia Geral e Nutrição Geral informando os nomes dos candidatos classificados e

suas respectivas notas. O prof. Clovis relatou o concurso público realizado pelo

Departamento de Agronomia na área de Estatística e Experimentação informando os nomes

dos candidatos classificados e suas respectivas notas. A prof" Caroline relatou a seleção

pública para professor substituto realizada pelo Departamento de Ciências da Comunicação

na área de Telejornalismo, Laboratório de Jornalismo Digital e Comunicação Digital,

informando os nomes dos candidatos classificados. A prof" Sirlei relatou que no concurso

realizado pelo Departamento de Administração para a área de Administração Financeira e

Orçamento nenhum candidato foi aprovado, dessa forma, ela solicita que seja autorizada a

abertura de novo edital onde será alterada a qualificação necessária para os candidatos. O

prof. Genesio relatou os concursos do Departamento de Engenharia Florestal na área de

Anatomia da Madeira e Botânica e na área de Topografia e Cartografia, citou os nomes dos

candidatos classificados e as respectivas notas. Após votação todos os concursos públicos

relatados foram aprovados por unanimidade de votos. O professor Clovis falou que mesmo

com estes novos colegas do quadro efetivo é necessário manter os professores substitutos

existentes. O professor Genesio concordou com a afirmação dizendo que se tentará manter

os professores substitutos para todo ano de dois mil e oito. No próximo assunto da pauta a

professora Sirlei expôs a situação do quadro de docentes de Departamento de

Administração, e solicitou que três vagas para docentes liberadas a mais do que o previsto

para o ano de dois mil e sete no Projeto de Criação do CESNORS sejam destinadas ao seu

Departamento. O prof. Genesio questionou se estas vagas, que vieram antecipadas do

próximo ano, seriam definitivamente transferidas para o Departamento de Administração,

diminuindo-se o quantitativo de docentes dos outros departamentos, ou se estas vagas

seriam apenas antecipadas para o Departamento, sem mexer no quantitativo de vagas

exposto no Projeto de Cria~ão do CKRS. O prof. Marlon posicionou-se a favor de que~~ )v1 1J~ r J--- y,)--L-.-- 4
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1 somente se adiante estas vagas para o Departamento de Administração, sem modificar o

2 número de vagas dos Departamentos. A professora Sirlei expôs que estas vagas seriam

3 priorizadas para o Departamento de Administração neste ano, sem alterar o número de

4 vagas por Departamento. O professor Genesio então expôs que fica claro que todos os

5 Departamentos ficam com o mesmo número de vagas previsto. Sobre os suplentes para o

6 Conselho Universitário o professor Genesio informou que após consulta foi obtida resposta

7 de que os suplentes não precisam ser Coordenadores de Curso. Dessa forma, cada

8 Departamento indicará um nome para a representação e dois serão sorteados. Para o

9 Campus de Palmeira das Missões foi sorteado o prof. Everton Rodolfo Behr para suplente

10 da professora Sirlei Glassenap. Para o Campus de Frederico Westphalen foi sorteada a

11 professora Adriana Salamoni para suplente do prof. Edison Bisognin Cantarelli. O

12 professor Marlon comentou sobre a Semana Acadêmica da Zootecnia que aconteceu do dia

13 cinco ao dia nove de novembro. O professor Genesio citou o Memorando-Circular

14 013/2007 - PRRH e solicitou aos Coordenadores que informem a Direção do Centro quem

15 comporá as duas turmas que se revesarão durante o período de recesso. Sobre o

16 questionamento do professor Edison a respeito da não participação dos docentes na

17 composição das turmas que trabalharão no recesso, o professor Genesio informou que foi

18 feita consulta, e conforme resposta, os professores são servidores e deverão participar das

19 turmas que trabalharão no recesso. O professor Genesio também informou que foi

20 publicado Edital para catorze bolsas PIBIC e que pode-se concorrer a duas bolsas. O

21 professor Clovis sugeriu que para o próximo semestre os professores que viajarão de

22 Frederico Westphalen a Palmeira das Missões tenham aulas na quinta-feira e os que fazem

23 o trajeto contrário tenham aulas na terça-feira. A próxima reunião foi marcada para o dia

24 doze de dezembro, às catorze horas, no Campus de Frederico Westphalen. Foi acertado

25 também que será sugerido a Reitoria a data de vinte de um de dezembro para a posse dos

26 novos Coordenadores de Curso, Diretor e Vice-Diretor. Após votação foi aprovada por

27 unanimidade de votos a ata da reunião anterior. Esgotada a ordem do dia, e como ninguém

28 mais fez uso da palavra, o professor Genésio deu por encerrada a sessão e, para constar, eu,

29 Fernando Leviski Bueno, lavrei a presente Ata que será assinada por todos os participantes.
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