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ATA DA 16a REUNIÃO DO CONSELHO DO

CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR NORTE-RS.

1 Às treze horas e trinta minutos do dia dezenove de dezembro do ano de dois

2 mil e sete, reuniram-se no auditório do Centro de Educação Superior Norte-RS, no Campus

3 de Frederico Westphalen, os membros do Conselho do Centro, estando presentes os

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

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

6 pro tempore do Curso de Comunicação Social - Habilitação Jornalismo; Edison Bisognin

7 Cantarelli, Coordenador pro tempore do Curso de Engenharia Florestal; Marlon Nadal
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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. Participou também o acadêmico

Rogério Bamberg, representando o corpo discente do Campus de Frederico Westphalen.

Estiveram presentes também os representantes da Comissão de Elaboração dos Planos

Diretores dos Campi da UFSM, senhora Daiane Regina Valentini, professora Giane

Grigoleti, professor Clovis Souza e o senhor Fiovarante Vianei do Amaral. Além destes

participaram alunos, professores e técnicos-administrativos do Centro. O Diretor Pró-

Tempore, professor Genésio, deu por aberta a sessão, e de imediato passou a palavra à

professora Giane Grigoleti, Coordenadora Geral da referida Comissão. A professora Giane

explicou aos presentes a origem da Comissão e a forma de trabalho que está sendo
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O professor Clovis Souza iniciou o trabalho chamado de leitura comunitária, solicitando aos

presentes a indicação de sugestões para o diagnóstico das necessidades dos Campi de
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3 Frederico Westphalen e Palmeira das Missões. Após coletadas as sugestões, as mesmas

4 foram divididas em seis áreas: sistema natural, edificações, infra-estrutura, acessibilidade,

5 patrimônio histórico e sistema de espaços livres. O professor Clóvis Souza explicou que as

6 sugestões apresentadas serão utilizadas na montagem dos Planos Diretores e agradeceu a

7 participação dos presentes, encerrando a atividade. O professor Genesio agradeceu a

8 presença dos membros da Comissão e convidou os demais presentes para dar

9 prosseguimento a reunião do Conselho. O professor Edison informou que gostaria de incluir

10 na pauta de assuntos gerais uma comunicação. A seguir passou-se à aprovação da ata da

11 reunião anterior, enviada previamente aos conselheiros. Após votação a ata foi aprovada por

12 todos os presentes. O próximo assunto da pauta foi a formação da Comissão de Orçamento.

13 O professor Genesio iniciou a discussão questionando se os nomes da comissão do ano

14 anterior serão mantidos ou modificados. A professora Sirlei informou que consultou os

15 professores Lorimar Munaretto e Gilberto Santos e estes confirmaram que podem continuar

16 na Comissão referida. Os demais membros da Comissão de Orçamento anterior, Cleomar

17 Fabrizio e Cristiane Ceresa, também dispuseram-se a continuar na Comissão. O Acadêmico

18 Rogério Bamberg solicitou que a Comissão de Orçamento tenha participação discente. A

19 professora Claudia solicitou que a referida Comissão tenha participação de professores de

20 outros Departamentos. O senhor Cleomar sugeriu que Comissão de Orçamento tenha oito

21 integrantes: dois técnicos-administrativos, dois professores do Campus de Frederico

22 Westphalen, dois professores do Campus de Palmeira das Missões e dois discentes. O

23 professor Clovis falou que os Departamentos têm necessidades especificas e que

24 representantes dos Departamentos podem passar estes dados para a Comissão. A votação foi

25 encaminhada da seguinte forma, inicialmente para decidir se ficará o mesmo número de

26 integrantes ou se haverá mudança. Por sete votos contra três decidiu-se que será modificado

27 o número de integrantes da Comissão de Orçamento. A seguir foi discutido como será

28 formada esta comissão. Neste ponto, foi aceita unanimemente a proposta do senhor Cleomar,

29 já descrita, com oito integrantes. Passou-se a indicação dos nomes dos componentes. O

30 Departamento de Jornalismo indicou a professora Fernanda Pedrazzi, o Departamento de
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Engenharia Florestal indicou o professor Antonio Marcos Helgueira de Andrade. Como o
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2 Departamento de Agronomia não realizou indicação, os dois professores citados foram

3 definidos para as duas vagas do Campus de Frederico Westphalen. O Acadêmico Rogério

4 Bamberg informou que precisa confirmar o nome para esta Comissão. O professor Genesio

5 falou que os discentes poderão indicar outro dia os seus dois representantes. Do Campus de

6 Palmeira das Missões a professora Alice sugeriu o nome do professor Ricardo Martins, a

7 professora Sirlei sugeriu os professores Lorimar Munaretto e Gilberto Santos. O Curso de

8 Zootecnia não realizou indicação. Após votação foram escolhidos os professores Lorimar

9 Munaretto e Gilberto Santos para compor a Comissão de Orçamento. Quanto aos técnicos-

10 administrativos foram indicados os senhores Cleomar Fabrizio e Cristiane Ceresa. O

11 próximo assunto tratado foi a indicação de membros para a Comissão de Espaço Físico e

12 Patrimônio. A composição da comissão, conforme sugestão da reunião anterior, foi definida

13 por unanimidade da seguinte forma: um professor por Departamento, um discente de cada

14 campus, e os dois agentes patrimoniais do Centro. O Departamento de Comunicação Social

15 indicou o professor Carlos Dominguez, o Departamento de Zootecnia indicou o professor

16 Silvio Teixeira da Costa, o Departamento de Engenharia Florestal indicou o professor

17 Edison Cantarelli, o Departamento de Agronomia indicou o professor Bráulio Otomar

18 Caron, o Departamento de Enfermagem indicou a professora Terimar Ruosso Moresco, o

19 Departamento de Administração indicou a professora Solange Regina Marin. Para

20 representante dos discentes de Frederico Westphalen foi indicado o acadêmico Mateus

21 Tonini, o representante dos acadêmicos de Palmeira das Missões será indicado

22 oportunamente. Os agentes patrimoniais são os senhores Cleomar Fabrizio e Cristiane

23 Ceresa. Após votação todos os nomes foram aprovados. A Comissão de Orçamento formada

24 terá validade até trinta de março de dois mil e oito e a Comissão de Espaço Físico e

25 Patrimônio até trinta e um de dezembro de dois mil e oito. O professor Edison sugeriu que a

26 Comissão de Espaço Físico e Patrimônio trabalhe em cima das obras que já estão em

27 execução. O próximo assunto da pauta foi a contratação de professores substitutos. A

28 professora Claudia falou que seu departamento precisa de dois docentes de quarenta horas

29 semanais. Para o Departamento de Enfermagem são quatro docentes de quarenta horas

O semanais. Para o Departamento de Agronomia são dois docentes de quarenta horas
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semanais. Para o Departamento de Zootecnia são dois docentes de vinte horas semanais.

2 Para o Departamento de Administração são três docentes de quarenta horas semanais e um

3 docente de vinte horas semanais. O Departamento de Engenharia Florestal não precisará de

4 novos docentes substitutos e poderá ainda ceder uma dos professores que tem atualmente

5 devido a chegada de professores do quadro efetivo. O professor Genesio falou que a Direção

6 do Centro se encarregará de juntar o material de todos os Departamentos e enviar os

7 processos para a contratação dos professores substitutos para a Reitoria. Com relação à

8 escolha do representante do CESNORS do Campus de Frederico Westphalen para o

9 Conselho Universitário foram feitas as indicações pelos Departamentos, da forma acertada

10 na reunião anterioer. O Departamento de Ciências da Comunicação indicou a professora

11 Fernanda Pedrazzi, o Departamento de Engenharia Florestal indicou o professor Antonio

12 Marcos Helgueira de Andrade, o Departamento de Agronomia indicou o professor Vanderlei

13 Rodrigues da Silva. Em sorteio foi escolhido o professor Antonio Marcos Helgueira de

14 Andrade. O professor Edison fez um comunicado em nome do Programa de Pós-Graduação

15 em Engenharia Florestal informando que as plantas dos blocos de laboratório em construção

16 no CESNORS foram pagas por este Programa de Pós-Graduação. O professor Genesio

17 informou que as ampliações dos blocos de laboratórios foram todas construídas em

18 Frederico Westphalen porque não havia possibilidade de construção em Palmeira das

19 Missões, visto que o valor da obra supera o limite de vinte e cinco por cento que pode ser

20 aditado em obras contratadas. O professor Genesio falou também que foram empenhados

21 dois milhões de reais em equipamentos e que ainda há um saldo disponível em torno de

22 quatrocentos e cinqüenta e dois mil reais do Projeto de Implantação do CESNORS na

23 FATEC. Esgotada a ordem do dia e como ninguém mais fez uso da palavra, o professor

24 Genésio deu por encerrada a sessão e, para constar, eu, Fernando Leviski Bueno, lavrei a

25 presente Ata que será assinada por todos os participantes.
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