
Às catorze horas do dia doze de dezembro do ano de dois mil e sete, reuniram-

se no auditório do Centro de Educação Superior Norte-RS, no Campus de Frederico

Westphalen, os membros do Conselho do Centro, estando presentes os professores

Genesio Mario da Rosa, Diretor pro tempore do Centro; Clovis Orlando da Ros,

Coordenador pro tempore do Curso de Agronomia; Claudia Herte de Moraes,

Coordenadora Curso de Comunicação Social - Habilitação Jornalismo; Edison

Bisognin Cantarelli, Coordenador pro tempore do Curso de Engenharia Florestal;

Marlon Nadal Maciel, Coordenador pro tempore do Curso de Zootecnia; Sirlei

Glasenapp, Coordenadora pro tempore do Curso de Administração; Alice do Carmo

Jahn, Coordenadora pro tempore do Curso de Enfermagem; e os técnicos

administrativos Fernando Leviski Bueno, Secretário do Centro, Cleomar Marcos

Fabrizio representante dos técnicos administrativos do Campus Frederico Westphalen

e Melissa Stein Carrier Nunes, representante dos técnicos administrativos do Campus

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

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

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

Estiveram presentes ainda os membros da Comissão Eleitoral, prof", Caroline Casal i,

o tecnico-administrativo Luciano Marcelo Cardoso, Secretário da Comissão, e o

acadêmico Carlos Busanello, lotados no campus de Frederico Westphalen; o prof.

Sílvio Teixeira da Costa, Presidente da Comissão, a técnico-administrativa Isabel

Cristina Bandinelli e o acadêmico Ivan de Almeida Grycuk, estes lotados no campus

de Palmeira das Missões. O Diretor Pró- Tempore, professor Genésio, deu por aberta a ~Yi -~j »>: ~~Á 1
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sessão, em seguida solicitou aos demais membros a indicação de temas para a pauta

de assuntos gerais. O professor Clovis indicou que seja discutida a situação das vagas

de Professor Substituto. A seguir passou-se à leitura da ata da reunião anterior. Após a

leitura o professor Clovis solicitou a alteração do texto na linha dois da página quatro

da referida ata. Realizada votação, a ata da décima quarta reunião do Conselho do

Centro foi aprovada. A professora Sirlei solicitou que seja enviada cópia impressa das

atas para serem analisadas antes das reuniões a cada um dos membros do Conselho do

Campus de Palmeira das Missões. O professor Genesio expôs que a professora

Marilise justificou sua falta à reunião devido ao fato de encontrar-se no final do

período de gestação, e esclareceu em relação a data da posse dos novos Diretor e

Vice-Diretor do Centro, que ainda não é possível marcar um dia para o evento, pois o

processo de escolha dos detentores dos cargos deverá tramitar pela Procuradoria

Jurídica e Reitoria da UFSM, e somente após publicação no Diário Oficial da União é

que a data poderá ser marcada. A palavra foi passada ao professor Silvio, presidente

da Comissão Eleitoral, que falou que a referida Comissão elaborou um relatório de

suas atividades, indicando os problemas ocorridos e sugerindo mudanças para os

próximos processos de consulta. A professora Caroline leu o referido relatório. A

seguir o professor Silvio leu as Atas de Parecer da Comissão Eleitoral. Ata número

dez, apresenta o professor Genesio Mario da Rosa como candidato indicado a ocupar

o cargo de Diretor do Centro. Ata número onze, apresenta o professor Rogério Fôlha

Bermudas como candidato indicado a ocupar o cargo de Vice-Diretor do Centro. Ata

número doze, apresenta a professora Sirlei Glasenapp como candidata indicada a

ocupar o cargo de Coordenadora do Curso de Administração. Ata número treze,

apresenta a professora Fabiane Machado Vezzani como candidata indicada a ocupar o

cargo de Coordenadora do Curso de Agronomia. Ata número catorze, apresenta a

professora Alice do Carmo Jahn como candidata indicada a ocupar o cargo de

Coordenadora do Curso de Enfermagem. Ata número quinze, apresenta a professora

Claudia Herte de Moraes como candidata indicada a ocupar o cargo de Coordenadora

do Curso de Comunicação Social - Habilitação Jornalismo. Ata número dezesseis,

apresenta a professora Ana Gabriela de Freitas Sacco~ com.,? candidata indicada a~
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ocupar o cargo de Coordenadora do Curso de Zootecnia. Ata número dezessete,

apresenta o professor Edison Bisognin Cantarelli como candidato indicado a ocupar o

cargo de Coordenador do Curso de Engenharia Florestal. Após lidas as atas o

professor Genesio abriu espaço para discussão do trabalho apresentado pela Comissão

Eleitoral, nenhum conselheiro manifestou-se. A seguir procedeu-se a votação para

aprovação dos pareceres apresentados pela Comissão Eleitoral. Por unanimidade de

votos os pareceres apresentados foram aprovados. O professor Genesio agradeceu o

esforço realizado pela Comissão Eleitoral e ressaltou o momento histórico pelo qual o

Centro está passando. Em suas considerações finais o professor Silvio agradeceu pela

confiança creditada à Comissão, falou que o norte do trabalho realizado foram o bom

senso e a retidão e que espera que o processo de consulta à comunidade seja aprovado

pela Procuradoria Jurídica da UFSM. A seguir iniciou-se a análise para decidir se os

candidatos apresentados pela Comissão Eleitoral seriam indicados pelo Conselho para

assumir os cargos em questão. A professora Sirlei questionou quem irá nomear os

Coordenadores de Curso. O professor Genesio respondeu que os processos serão

enviados a Reitoria para a nomeação ser efetuada pelo Magnífico Reitor. Quanto ao

procedimento para aprovação das atas e indicação do candidato para assumir o cargo

respectivo decidiu-se que será feita análise de cada ata individualmente. Passou-se

então a análise das atas para o cargo de Coordenador de Curso. Análise da Ata

número doze: aprovada por unanimidade e indicada para assumir o cargo de

Coordenadora do Curso de Administração a professora Sirlei Glasenapp. Análise da

Ata número treze: aprovada por unanimidade e indicada para assumir o cargo de

Coordenadora do Curso de Agronomia a professora Fabiane Machado Vezzani.

Análise da Ata número catorze. Iniciada a discussão o professor Clovis falou que

chama atenção o fato de ter ocorrido um percentual de votos brancos em torno de

sessenta por cento, e se for referendada a indicação da professora Alice se estará indo

contra a maioria da comunidade do Curso. O acadêmico Ivan expôs que os

professores que votaram em branco poderiam ter se candidatado, mas preferiram fazer

um protesto posterior, votando em branco, quando deveriam ter candidatado-se para

apresentada pela Comissão eleitoral pa~
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assumir o cargo de Coordenadora do Curso de Enfermagem, falou que a decisão de

que somente enfermeiros poderiam ser candidatos foi tomada pelo Colegiado do

Curso, e que está muito tranqüila e com disposição para assumir. O professor Edison

falou que as pessoas que votaram em branco deveriam ter se expressado no colegiado

mas ao mesmo tempo não se sente a vontade para referendar o resultado de uma

consulta com sessenta por cento de votos brancos. Após outras considerações o tema

foi posto em regime de votação. Com seis votos a favor, um contra e quatro

abstenções a professora Alice do Carmo Jahn foi indicada para assumir o cargo de

Coordenadora do Curso de Enfermagem. O professor Edison justificou sua abstenção:

"devido ao resultado da consulta ser majoritária os votos em branco, eu não me

oponho a consulta dos discentes e docentes". Análise da Ata número quinze: aprovada

por unanimidade e indicada para assumir o cargo de Coordenadora do Curso de

Comunicação Social - Habilitação Jornalismo a professora Claudia Herte de Moraes.

Análise da Ata número dezesseis: aprovada por unanimidade e indicada para assumir

o cargo de Coordenadora do Curso de Zootecnia a professora Ana Gabriela de Freitas

Saccol. Análise da Ata número dezessete: aprovada por unanimidade e indicado para

assumir o cargo de Coordenador do Curso de Engenharia Florestal o professor Edison

Bisognin Cantarelli. Com isto o professor Genesio declarou homologada a Consulta a

Comunidade para os cargos de Coordenador de Curso. A seguir iniciou-se a análise da

Ata número onze, que foi aprovada por unanimidade de votos, e dessa forma, foi

indicado para ocupar o primeiro lugar na lista tríplice para o cargo de Vice-Diretor do

CESNORS o professor Rogério Fôlha Bermudes. Passou-se então ao processo de

indicação de outros dois nomes para composição da lista tríplice. O professor Genesio

sugeriu o nome do professor Marlon Nadal Maciel para ocupar o segundo lugar. Sem

mais sugestões foi realizada a votação. Com dez votos a favor e uma abstenção foi

indicado o professor Marlon para ocupar o segundo lugar na lista tríplice. Para ocupar

o terceiro lugar na lista tríplice a professora Sirlei sugeriu a professora Vânia Beatriz

Rey Paz. A professora Alice sugeriu o professor Ricardo Viana Martins . Sem mais

sugestões foi realizada votação. Com sete votos a favor da professor Vânia, dois votos

a favor do professor Ricardo e duas abstenções, foi in?icado para ocupar o terceiro~I1 c-t tr y L--- f @~e . 4

~ Q~~'\4-
j



Ministério da Educação

Universidade Federal de Santa Maria

Centro de Educação Superior Norte-RS/UFSM

Conselho do Centro

1

2
3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16
17

18

19
20
21

22
23

24
25

26
27

28
29
30

lugar na lista tríplice para o cargo de Vice-Diretor do CESNORS a professora Vânia

Beatriz Rey Paz. Passou-se à análise da Ata número dez, que foi aprovada por

unanimidade de votos, e foi indicado o professor Genesio Mario da Rosa para ocupar

o primeiro lugar na lista tríplice para o cargo de Diretor do CESNORS. Para ocupar o

segundo lugar na lista tríplice o professor Genesio sugeriu o professor Clovis Orlando

da Ros. Sem mais indicações foi realizada votação e por unanimidade de votos foi

indicado o professor Clovis Orlando da Ros para ocupar o segundo lugar na lista

tríplice para o Cargo de Diretor do CESNORS. Para o terceiro lugar na lista tríplice o

professor Edison sugeriu o professor Antonio Marcos Helgueira de Andrade. A

professora Alice sugeriu a professora Alessandra Bernadete Trovó de Marqui. A

professora Sirlei sugeriu a professora Solange Regina Marin. Sem mais sugestões foi

realizada votação. Com sete votos a favor do professor Antonio Marcos, um voto a

favor da professora Alessandra e três votos a favor da professora Solange, foi

indicado o professor Antonio Marcos Helgueira de Andrade para ocupar o terceiro

lugar na lista tríplice para o cargo de Diretor do CESNORS. O professor Genesio

declarou referendada a Consulta à Comunidade realizada pela Comissão Eleitoral e

informou que o processo será protocolado para dar seguimento aos tramites legais. O

próximo assunto da pauta foi sobre as Funções Gratificadas (FG) que estão faltando

no Centro. O professor Genesio realizou um levantamento em que ficou constatado

que estão faltando para cumprir o projeto seis FG 04 e seis FG 01. O professor Clovis

falou que é preciso fazer um levantamento para ver quantas FGs faltam para

contemplar o Regimento Interno do Centro e fazer um documento solicitando-as, com

prioridade para as FGs que constam no Projeto de Implantação do CESNORS. O

representante dos Tecnicos-Administrativos Cleomar Fabrizio pronunciou-se de

acordo com a declaração do professor Clovis. Com a concordância de todos os

conselheiros o professor Genesio responsabilizou-se por realizar o levantamento da

necessidade de FGs segundo o Regimento Interno do Centro, e preparar um

documento solicitando a disponibilização destas FGs, que será assinado por todos os

Conselheiros. Com relação a troca de suplente para o Conselho Universitário o

professor Edison informou que a professora Adriana Salamoni, escolhida na última ~
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reunião deste Conselho, não tem condições de assumir o encargo, e por isto traz

novamente este assunto para o Conselho. Após discussão a respeito do assunto foi

definido que os Departamentos de Agronomia, Engenharia Florestal e Ciências da

Comunicação deverão cada um indicar um nome para esta suplência, destes três

nomes será sorteado um que será indicado como suplente do professor Edison no

Conselho Universitário. O próximo assunto tratado foi a elaboração dos Regimentos

dos Departamentos Didáticos. O professor Genesio falou que o Regimento Interno do

Centro prevê um prazo de noventa dias a partir de sua aprovação para as subunidades

elaborarem seus regimentos, e solicitou que os Departamentos comecem a discutir

seus regimentos. O professor Clovis expôs que os Coordenadores de Curso serão

sobrecarregados em suas tarefas com a criação dos Regimentos e por isto sugeriu que

se espere a nomeação dos Chefes de Departamento para começar a trabalhar com os

regimentos. O professor Edison sugeriu que comece a trabalhar com os Regimentos

dos Colegiados de Curso. O professor Genesio sugeriu que sejam indicadas pessoas

para realizar o trabalho de elaboração dos regimentos. O professor Edison sugeriu que

sejam procurados os Departamentos Didáticos de Santa Maria para solicitar copias de

seus regimentos para utilizar como modelo. Ficou decidido que serão trabalhados

primeiramente os regimentos dos Colegiados de Curso. O professor Genesio sugeriu

como data para término da elaboração dos regimentos o mês de abril. Sobre a

Comissão de Orçamento o professor Genesio informou que esta comissão será

renovada para discutir a execução do orçamento de dois mil e oito. A professora

Claudia solicitou que o assunto seja discutido nos departamentos e os nomes sejam

escolhidos na próxima reunião. O professor Genesio ressaltou que o trabalho desta

comissão é bastante técnico, e fixou prazo até a próxima reunião para indicação dos

nomes para compor esta comissão. Com relação à Comissão de Espaço Físico e

Patrimônio o professor Genesio informou que esta comissão está prevista no

Regimento Interno do Centro, e com sua criação deixará de existir a atual Comissão

de Infra-Estrutura. O professor Edison questionou qual a função desta comissão. O

professor Genesio respondeu que esta comissão irá trabalhar com as questões relativas

a utilização e planejamento do espaço físico e a distribuição do material permanente~
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do Centro, com duração de um ano. O professor Marlon expôs que a professora Ana

Gabriela, componente da Comissão de Infra-Estrutura, solicitou que seu nome seja

retirado da comissão a ser formada. Decidiu-se que os Departamentos deverão indicar

uma pessoa para compor esta comissão na próxima reunião. O senhor Cleomar

perguntou se os Agentes de Patrimônio do Centro irão participar da referida comissão.

Com o acordo de todos os conselheiros ficou definido que os Agentes Patrimoniais

participarão da Comissão de Espaço Físico e Patrimônio. O professor Genesio

questionou quanto a representação discente nesta comissão. Com o acordo de todos os

conselheiros ficou definido que haverá representação discente na Comissão de Espaço

Físico e Patrimônio. A professora Alice relatou situação do Convenio com o Hospital

de Caridade de Palmeira das Missões e solicitou posicionamento do Conselho a

respeito. Após votação o convenio foi aprovado com nove votos a favor. O professor

Clovis sugeriu para pauta da próxima reunião uma discussão sobre a necessidade de

professores substitutos para dois mil e oito. O professor Genesio concordou com a

sugestão e solicitou que os Coordenadores tragam preenchidos os anexos um e dois da

Comissão Permanente de Pessoal Docente para que já sejam iniciadas as tratativas

com a referida Comissão. A professora Sirlei questionou como ficarão as bancas para

os concursos que ocorrerem nas férias dos docentes. O professor Genesio respondeu

que se for necessário pode-se cancelar os dias de férias envolvidos com concurso. O

representante discente Ivan Grycuck expôs que ainda não esta disponível o

empréstimo de livros na biblioteca de Palmeira das Missões e solicitou que seja

contratada uma bibliotecária para resolver o problema. O professor Genesio

respondeu que a vaga para bibliotecário foi suprimida, mas que se buscará uma nova

vaga, quanto ao empréstimo de livros expôs que tão logo seja disponibilizada Internet

se poderá realizar o empréstimo. Sobre o Programa de Apoio a Planos de

Reestruturação e Expansão das Universidades Federais - REUNI o professor Genesio

falou que a entrada no programa foi aprovada pelo Conselho Universitário, que o

problema com os cursos indicados pelo CESNORS foi resolvido, foi respeitada a

indicação deste Conselho, e que quando o projeto voltar do Ministério da Educação

ainda se poderá alterar os cursos que serão implantados. O professor Genesio também ~
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informou que está sendo instalada uma estação metereológica do Instituto Nacional de

Metereologia em Frederico Westphalen e que em Palmeira das Missões a instalação

deverá ocorrer no inicio do próximo ano. A próxima reunião ficou marcada para o dia

dezenove de dezembro, às treze horas e trinta minutos, com a seguinte pauta:

apresentação dos planos diretores dos Campi de Frederico Westphalen e Palmeira das

Missões, nomeação das comissões de Orçamento e de Espaço Físico e Patrimônio,

contratação de professores substitutos para o próximo ano. Esgotada a ordem do dia e

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

ses~ão e, para constar, '" ""?" ~viSki Bueno'11!vrei (p)ese(, ~ue\ será

assmada por todos os participantes. ~ .-1~ ~~
'7ri2 t;~/í-f,,~~k~v!-'fJ ~;{/J~ ~B~ ~tP~

(}P)Uo)i {!IL ~~. [:lct- .r
J

8


