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ATA DA 17a REUNIÃO DO CONSELHO DO

CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR NORTE-RS.

1 Às treze horas e trinta minutos do dia vinte e quatro de janeiro do ano de dois

2 mil e oito, reuniram-se na sala trezentos e onze do bloco um do centro de Educação Superior

3 Norte-RS, no Campus de Palmeira das Missões, os membros do Conselho do Centro,

4 estando presentes os professores Genesio Mario da Rosa, Diretor do Centro; Vanderlei

5 Rodrigues da Silva, Coordenador Substituto do Curso de Agronomia; Caroline Casal i

6 Coordenadora substituta do Curso de Comunicação Social - Habilitação Jornalismo; Edison

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

8 Gabriela de Freitas Saccol, Coordenadora Substituta do Curso de Zootecnia; Sirlei

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

10 Coordenadora pro tempore do Curso de Enfermagem; e os técnicos administrativos

11 Fernando Leviski Bueno, Secretário do Centro, Janice Pinheiro Boeira, representante dos

12 técnicos administrativos do Campus Frederico Westphalen e Seris de Oliveira Matos,

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

14 Participaram também os membros da Comissão de Orçamento, os senhores Lorimar

15 Munaretto e Cristiane Ceresa, o membro da Comissão de Infra-Estrutura e Patrimônio,

16 professor Silvio Teixeira da Costa e os senhores Jorge Paiva da Silva e Rogério Folha

17 Bermudes. O Diretor, professor Genésio, deu por aberta a sessão, e de imediato solicitou a

18 inversão de itens da pauta, deixando a posse dos Coordenadores de Curso para o final da

19 Reunião. A solicitação foi aceita por todos. Após, foi dada posse para a servidora Seris de

20 Oliveira Matos, nova representante dos Técnicos-Administrativos do Campus de Palmeira

21 das Missões, e para a servidora Janice Pinheiro Boeira, que está substituindo o senhor

22 Cleomar Marcos Fabrizio representante dos Técni -Administrativos do Campus de'1 6;t~J("Vu t.'
1



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

Ministério da Educação

Universidade Federal de Santa Maria

Centro de Educação Superior Norte-RSjUFSM

Conselho do Centro

Frederico Westphalen. Para a pauta de assuntos gerais foram indicados os seguintes

assuntos: relatório da Comissão de Infra-Estrutura; questionamento do Departamento de

Zootecnia quanto ao local para construção de suas mangueiras; solicitação de técnicos de

audio-visual para o Departamento de Comunicação Social; relato da reunião de Diretores

com a Reitoria; retorno da solicitação de Funções Gratificadas realizada pelo Conselho. A

seguir foi realizada a leitura da ata da reunião anterior que, após votação, foi aprovada por

todos. O primeiro assunto da pauta foi a definição dos novos concursos para docentes, que

ficaram distribuídos da seguinte forma. Departamento de Zootecnia: uma vaga na área de

Extensão Rural e Sociologia Rural, quarenta horas semanais, classe Adjunto. Departamento

de Enfermagem: uma vaga na área de Anatomia, Patologia e Fisiologia, quarenta horas

semanais, classe Adjunto, e três vagas na área de Enfermagem no Cuidado ao Adulto,

quarenta horas semanais, classe Adjunto. Departamento de Administração: uma vaga na área

de Administração Mercadológica, Pesquisa em Administração e Gestão da Informação,

dedicação exclusiva, classe Assistente; uma vaga na área de Administração da Produção,

Logística de Materiais e Pesquisa Operacional, dedicação exclusiva, classe Adjunto; uma

vaga na área de Gestão de Pessoas, dedicação exclusiva, classe Adjunto; uma vaga na área

de Leitura e Produção de Textos, vinte horas, professor substituto. Departamento de

Engenharia Florestal: uma vaga na área de Biometria Florestal e Tratos Silviculturais,

dedicação exclusiva, classe Adjunto; uma vaga na área de Proteção Florestal, dedicação

exclusiva, classe Adjunto; uma vaga na área de Tecnologia da Madeira, dedicação exclusiva,

classe Assistente; uma vaga na área de na área de Topografia, para professor substituto.

Departamento de Ciências da Comunicação: uma vaga na área de Jornalismo Digital,

dedicação exclusiva, classe Assistente; uma vaga na área de Telejornalismo, dedicação

exclusiva, classe Assistente; uma vaga na área de Radiojornalismo, dedicação exclusiva,

classe Assistente. Departamento de Agronomia: uma vaga na área de Agroclimatologia, para

professor substituto; uma vaga na área de Maquinas e Mecanização, para professor

substituto. Após votação todos os propostas analisadas foram aprovadas. O professor

Genesio informou que enviará imediatamente a documentação dos concursos para abertura
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1 de Edital, e solicitou que os Departamentos organizem toda estrutura necessária para os

2 concursos durante o período reservado para inscrições, a fim de agilizar a nomeação dos

3 novos professores. Em relação a avaliação de recursos de concursos, o professor Genesio

4 informou que foi necessário nomear "ad referendum" os integrantes da Comissão de

5 Legislação e Normas (CLN) deste Conselho, por motivo de tempo hábil para análise dos

6 processos. Os servidores nomeados foram: Edison Bisognin Cantarelli, Claudia Herte de

7 Moraes, Sirlei Glasenapp, Alice do Carmo Jahn e Cleomar Marcos Fabrizio. Após

8 discussão, a formação da Comissão nomeada "ad referendum" foi aprovada com apenas um

9 voto contrario, do professor Edison Bisognin Cantarelli. Sobre a análise do recurso

10 interposto pela candidata Sandra Feijó, Processo Administrativo n? 23081.010959/2007-81,

11 a professora Alice, presidente da CLN, informou que a comissão emitiu Parecer ratificando a

12 avaliação realizada pela Banca Examinadora e indeferindo o pedido de recurso

13 encaminhado, o Parecer foi lido e aprovado por todos os presentes. Sobre a análise do

14 recurso interposto pela candidata Dionise Magna Juchem, Processo Administrativo n?

15 23081.010959/2007-81, a professora Alice, informou que a comissão emitiu Parecer

16 ratificando a avaliação realizada pela Banca Examinadora e indeferindo o pedido de recurso

17 encaminhado, o Parecer foi lido e aprovado por todos os presentes. Sobre o orçamento do

18 ano dois mil e oito o professor Genesio falou que recebeu informação extra-oficial, por

19 telefone, com os seguintes valores: oitocentos mil reais para consumo, um milhão e duzentos

20 e sete mil reais para obras, e um milhão novecentos e sessenta e cinco mil novecentos e

21 quarenta e sete reais para equipamentos e material permanente. O professor Genesio também

22 disse que como o orçamento deste ano ainda não foi votado pelo Congresso Federal estes

23 valores poderão ser modificados. A seguir foi feita leitura do relatório de execução do

24 orçamento do ano dois mil e sete, envolvendo os gastos com consumo, diárias, material

25 permanente e obras, de todos os Departamentos e da Direção do Centro. Dos seis milhões

26 trezentos e quarenta e cinco mil quatrocentos e quinze reais e noventa e cinco centavos

27 disponíveis apenas vinte e seis mil e onze reais com cinco centavos não foram aplicados, e

28 serão devolvidos à Lorimar retto falou que os Departamentos
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possuem necessidades diferentes e que portanto irão demandar necessidades de recursos

diferentes, como já ocorreu em dois mil e sete, e que não será possível dividir

igualitariamente o recurso do centro. A professora Caroline falou que o Departamento de

Ciências Comunicação deverá utilizar recurso de Departamento para manter pesquisas de

seus professores. O professor Genesio falou que é preciso discutir que política se utilizará

para o FIPE Mestre, visando resolver o problema dos Departamentos que tem muitos

mestres em seu quadro, e disse também que o recurso disponível para os Departamentos

deverá diminuir devido ao aumento de gastos com Internet e funcionários terceirizados. A

servidora Janice expôs que é preciso destinar recurso para a assistência estudantil, pois

muitos alunos tem dificuldades para manter-se na Universidade. O professor Lorimar

Munaretto falou que é preciso dar publicidade às comunidades dos municípios de Frederico

Westphalen e Palmeira das Missões quanto aos recursos gastos no ano passado. Sobre a

aprovação do relatório o professor Edison sugeriu que seja realizada na próxima reunião,

depois de consultada a comunidade do Centro. O encaminhamento foi aceito por todos. Na

pauta de assuntos gerais o primeiro assunto tratado foi sobre a solicitação de Funções

Gratificadas (FG's) feita pelo Conselho. O professor Genesio informou que foi recebida

resposta da Pró-Reitoria de Recursos Humanos em consta que as FG's para o CESNORS já

foram solicitadas ao Ministério da Educação, e que deve-se aguardar o posicionamento do

Ministério. O professor Genesio relatou os principais assuntos tratados na reunião de

Diretores com o Magnífico Reitor, entre eles, que será criada um fórmula para distribuição

de vagas para professor com base no Professor Equivalente e que será realizado um censo

dos técnicos-administrativos, com isso, foi acordado que não serão realizadas redistribuições

de técnicos nos próximos meses. A professora Ana Gabriela trouxe questionamento para o

Conselho quanto a localização das mangueiras para manejo de gado de Departamento de

Zootecnia, já que o Plano Diretor do Campus ainda não foi feito, a professora falou que o

material a ser instalado já foi adquirido e a sugestão do Departamento é que as mangueiras

sejam instaladas no terreno que situa-se após os eucaliptos, sendo a mangueira dos bovinos9°l;reito, em~ei~à=mz es:er;,~~~:;:dOVi~
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1 O professor Genesio falou que é preciso atentar-se para as licenças ambientais necessárias

2 para instalação da estrutura. Em votação a proposta do Departamento de Zootecnia foi

3 aprovada por todos os presentes. A professora Caroline falou que o Departamento de

4 Ciências da Comunicação está precisando de técnicos de audio-visual para operar os

5 equipamentos que foram comprados e serão instalados nos novos laboratórios. Em relação a

6 este problema o professor Genesio solicitou que os demais Departamentos providenciem um

7 estudo das vagas que necessitarão, para então consultar a Pró-Reitoria de Recursos Humanos

8 sobre uma possível troca de vaga. O professor Edison informou que a Comissão de Espaço

9 Físico e Patrimônio reuniu-se e realizou a distribuição de salas para laboratórios, áreas

10 administrativas e salas de aula nos dois Campi, e vem apresentar este trabalho ao Conselho.

11 Em seguida foram mostradas as plantas dos prédios dos dois Campi com a destinação das

12 salas, os professores Edison e Silvio explicaram o trabalho realizado e esclareceram as

13 dúvidas dos Conselheiros. O trabalho apresentado pela Comissão foi referendado pelo

14 Conselho. Passou-se então a posse dos Coordenadores de Curso, o servidor Jorge Paiva leu

15 as Portarias. Portaria N. 49 nomeia a Professora Fabiane Machado Vezzani para o cargo de

16 Coordenadora do Curso de Agronomia. Portaria N. 50 nomeia a professora Claudia Herte de

17 Moraes para o cargo de Coordenadora do Curso de Comunicação Social - Habilitação

18 Jornalismo. Portaria N. 43 nomeia o professor Edison Bisognin Cantarelli para o cargo de

19 Coordenador do Curso de Engenharia Florestal. Portaria N. 47 nomeia a professora Ana

20 Gabriel' a de Freitas Saccol para o cargo de Coordenadora do Curso de Zootecnia. Portaria

21 N. 52 nomeia a professora Sirlei Glasenapp para o cargo de Coordenadora do Curso de

22 Administração. Portaria N. 45 nomeia a professora Alice do Carmo Jahn para o cargo de

23 Coordenadora do Curso de Enfermagem. Esgotada a ordem do dia e como ninguém mais fez

24 uso da palavra, o professor Genésio deu por encerrada a sessão e, para constar, eu, Fernando

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