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AT A DA 193 REUNIÃO DO CONSELHO DO

CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR NORTE-RS/UFSM.

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

2 oito, reuniram-se na sala 31 do Colégio Agrícola de Frederico Westphalen, compus

3 Frederico Westphalen, os membros do Conselho do Centro, com a presença dos professores

4 Genesio Mario da Rosa, Diretor do Centro; Rogério Folha Bermudes, Vice-Diretor do

5 Centro; Vanderlei Rodrigues da Silva, Coordenador do Curso de Agronomia; Claudia Herte

6 de Moraes, Coordenadora do Curso de Comunicação Social - habilitação Jornalismo;

7 Edison Bisognin Cantarelli, Coordenador do Curso de Engenharia Florestal; Ana Gabriela

8 de Freitas Saccol, Coordenadora do Curso de Zootecnia; Gilberto Martins Santos,

9 Coordenador Substituto do Curso de Administração; Alice do Carmo Jahn, Coordenadora do

10 Curso de Enfermagem; os técnico-administrativos Jorge Paiva da Silva, secretariando a

11 reunião do Conselho do Centro, Luciano Marcelo Cardoso, representante dos técnico-

12 administrativos do compus Frederico Westphalen e Andrei Spig Pozzobon, representante dos

13 técnico-administrativos do campus de Palmeira das Missões; o aluno Martin Witter,

14 representante do corpo discente do campus Frederico Westphalen e Rodrigo Borille,

15 representante do corpo discente do campus de Palmeira das Missões. Como ouvinte, também

16 compareceu a prof" Fernanda Kieling Pedrazzi, do Curso de Comunicação Social -

17 habilitação Jornalismo. O Diretor do Centro, professor Genésio, deu por aberta a sessão, e,

18 de imediato, parabenizou e deu posse como novo Conselheiro do Centro, o professor

L9 Vanderlci Rodrigucs da Silva, após ter assumido o cargo de Coordenador do Curso de

20 Agronomia. Logo em seguida, também parabenizou e deu suas respectivas posses, os novos

21 representantes discentes, o aluno Martin Witter, representante do corpo discente do compus

22 Frederico Westphalcn e Rodrigo Borille, representante do corpo discente do compus de

23 Palmeira das Missões. Com respeito ao primeiro item da pauta, o prof. Genesio solicitou a
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Centro "ad referendum". Sendo assim, passou a profa. Cláudia, do Curso de Comunicação

2 Social - habilitação Jornalismo, a dizer que a área de Telejornalismo tivera quinze inscritos,

3 oito presentes e cinco aprovados, com a primeira classificação do Ms. Fábio Silva; para a

4 área de Radiojornalismo, tivera quatorze inscritos, sete presentes e três aprovados, com a

5 primeira classificação da doutoranda Débora Cristina Lopez; e para a área de Jornalismo

6 Digital, tivera quatorze inscritos, doze presentes e oito aprovados, com a primeira

7 classificação do Dr. Luciano Miranda. Depois do exposto, como não houve rejeição, estes

8 concursos foram aprovados. Depois, o prof. Vanderlei disse que o Departamento de

9 Agronomia tivera o concurso público para professor adjunto na área de Agroclimatologia,

10 com seis inscritos, cinco aprovações, com a primeira classificação do Dr. Felipe Gustavo

11 Pilau; para o concurso público para professor adj unto na área de Fitopatologia, tivera sete

J 2 inscritos, duas aprovações, com a primeira classificação da Dr" Stela Maris Kulczynski; por

13 fim, para o concurso de Máquinas e Mecanização, não houvera candidatos aprovados. Sendo

14 assim, através de seleção pública para professor substituto, no momento, ter-se-ia a

15 aprovação do prof. Pedro Vanerci da Cunha Farias. Além disso, para solicitação de

16 reabertura do concurso público para professor adjunto desta área, dever-se-ia enviar esta ata.

J 7 Assim sendo, como não rejeição ao exposto, estes concursos e o pedido foram aprovados.

18 Nesse momento, o prof. Genesio fez a ressalva de que qualquer Conselheiro poderia

19 consultar os documentos dos concursos em questão. Em continuidade, ao Curso de

20 Zootecnia, a profa. Ana disse que, para o concurso público para professor adjunto na área de

21 Extensão Rural e Sociologia Rural, tivera a aprovação da Dra. Rosani Marisa Spanevello.

22 Como não houve manifestação contrária ao exposto, foi aprovado. Por sua vez, ao Curso de

23 Engenharia Florestal, o prof. Edison disse que o concurso público para professor adjunto na

24 área de Proteção Florestal tivera dois aprovados, com a classificação da Dr" Janaina de

25 Nadai Corassa em primeiro lugar; já o concurso público para professor adjunto na área de

26 Biometria Florestal e Tratos Silviculturais tivera sete inscritos, quatro aprovados, com a

27 primeira classificação da D~ Magda Lea Bolzan Zanon; para o concurso público de
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Ms. Rômulo Trevisan; por fim, na seleção pública para professor substituto na área de

Matemática, a selecionada fora a Ms. Neila de Toledo e Toledo. Como não houve nenhuma

rejeição ao exposto, foram todos aprovados. Depois, o prof. Gilberto disse que, ao

Departamento de Administração, o concurso público para professor professor adjunto na

área de Gestão de Pessoas tivera uma aprovada e classificada, a prof" Elisabete Stradiotto

Siqueira; para o concurso público para professor assistente na área de Administração

Mercadológica, Pesquisa em Administração e Gestão da Informação tiveram quatro

aprovados, com a primeira classificação de Igor Senger; seguido de Cláudio Eduardo Ramos

Camfield; em terceiro lugar, a candidata Cristiane Rosa Moreira; e, em quarto lugar,

Gustavo Fontinelli Rosses. Como não houve manifestação contrária ao exposto, todos os

concursos foram aprovados. Por fim, ao Departamento de Enfermagem, a profa. Alice disse

que para o concurso público para professor adjunto na área de Patologia, Anatomia e

Fisiologia não houvera candidatos aprovados; para o concurso público para professor

adjunto na a área de Cuidado ao Adulto, tiveram três aprovados, com a primeira

classificação do Dr. Luiz Anildo Anacleto da Silva. Sendo assim, a professora solicitou a

aprovação para que se reabrisse o concurso na área de Patologia, Anatomia e Fisiologia.

Esgotadas as manifestações, estes concursos foram aprovados. O proL Edison registrou que

cinco desses projetos, aqui aprovados, não foram ainda homologados, como é o caso dos

processos dos Departamentos do Jornalismo e da Agronomia. Além disso, dois processos

deveriam ainda ser reabertos por falta de candidatos aprovados nos concursos para atender

os Departamentos de Enfermagem e da Agronomia. Esgotado o assunto, a profa. Ana

sugeriu que o Conselho precisaria fazer uma reunião extraordinária para que houvesse maior

agilidade nesses processos de concursos. O prof. Genesio solicitou que se discutisse esse

ponto posteriormente. Depois, o prof. Genesio abriu o seguinte item: Vagas docentes. Para

tanto, utilizou-se de documentos, através dos quais mostrou a visão do Ministério da

educação - MEC, que entende um professor de terceiro grau para um total de dezoito alunos.

Nisso, apresentou que o MEC estaria propondo uma garantia de cento e quatro vagas aoC:Ff seja,menos,ri~j rro vaga;~ quees,ariagl,o,al qu:
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a Direção ainda aponta, que seriam cento e trinta e oito, de acordo com o exposto no projeto

2 de implantação do CESNORS. Nesse novo cenário colocado pelo MEC, o prof. Genésio

3 comunicou que os Departamentos dos Cursos do Centro precisariam repensar a programação

4 dos próximos concursos, visto que o MEC está acenando com a perspectiva de mais vinte e

5 cinco vagas para o corrente ano e mais quatorze vagas docentes para dois mil e nove. Se for

6 assim, a profa. Alice exemplificou que o PPC do Curso de Enfermagem, entre outros, ficaria

7 inviável. Na continuação, o prof. Genesio lembrou da situação com o professor equivalente,

8 que a exoneração da profa. Fabiane Machado Vezzani está na condição de professor

9 equivalente, não mais como aquelas previstas à implantação do Centro, desde julho de dois

10 mil e sete. De todo modo, disse que a Reitoria está sensível aos problemas de falta de

11 docentes no CESNORS e que, junto à Direção, viajariam a Brasília para apresentar as

12 reinvidicações dessas necessidades. Por fim, o prof. Genésio informou ao Consel ho do

13 Centro a decisão do prof. Felipe Muller, da Administração Central, em retirar os códigos de

14 vagas da UFSM, que estão na UNIPAMPA, para atender a situação emergente do

15 CESNORS. O prof. Vanderlei disse que a necessidade de atender as vagas das disciplinas

16 profissionalizantes seria o fundamental agora e que, se tivesse que ir a Brasíl ia, a Direção

17 precisaria participar ativamente disso. Esgotado o assunto, o prof, Genésio partiu para o

18 próximo item da pauta: Aplicação dos recursos do Projeto FINEP. De maneira informativa,

19 ele comunicou o resultado de aprovação, junto com os representantes dos dois campi, do

20 início da construção do primeiro prédio no campus de Palmeira das Missões. Entretanto,

21 após reunião na Sede, no dia quatorze do corrente, após contatos mantidos diretamente com

22 a instituição FINEP, haveria condições de início do processo de licitação dos prédios nos

23 dois campi concomitantemente. Esgotado o assunto, o prof. Genesio foi para o próximo

24 item: Vagas de técnico-administrativos. Divulgou que, segundo a documentação do MEC,

25 constam as seguintes vagas para 2009: laboratoristas de área, quatro; técnico em

26 agrimensura, uma; técnico em agropecuária, duas; analista de tecnologia da informação,

27 uma; técnico em tecnologia da informação, duas; operador de câmera de cinema e televisão,

28
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Técnico-Administrativos do projeto, que sena de cinqüenta e CIllCO vagas. Esgotado o

2 assunto, o professor comunicou a necessidade de rotinas para recebimento de doações ao

3 Centro. Da seguinte forma: qualquer doação precisaria ser passada, primeiramente, pelo

4 Almoxarifado Central para, depois, ser distribuída pelo Centro, com vistas à padronização de

5 conduta no processo administrativo. Para dar seqüência à pauta, o proí. Genesio comunicou

6 aos Conselheiros o resultado dos votos de docentes e discentes do curso de Agronomia para

7 indicar o nome do professor Vanderlei Rodrigues da Silva corno Coordenador do curso.

8 Referendado pelo Departamento de Agronomia, por sua vez, o referido professor fora eleito

9 para a função, cuja responsabilidade, entre outras, terá também a de responder pela Chefia

10 de Departamento. Com o uso da palavra, o prof. Vanderlei agradeceu novamente o apoio de

11 todos. Esgotado o assunto, o prof. Genesio chamou a atenção para a redefinição da

12 Comissão de Espaço Físico e Patrimônio. O prof. Gilberto, assim, informou que a prof.

13 Solange teria o interesse de não mais fazer parte da Comissão, indicando o prol. Gilberto

14 para substituí-Ia. Nesse caso, o prof. Genesio orientou que, a princípio, como essa comissão

15 é administrada pela Direção, ao Conselho do Centro faria jus somente esse comunicado de

16 substituição de membro. Com esse registro do prof. Gilberto como novo membro da referida

17 comissão, esgotou-se o assunto. Sobre o próximo item: Composição de bancas para

18 concursos docentes, o prof. Genesio sugeriu eliminar problemas de processos

19 administrativos quanto ao que se coloca na norma, a partir de indicação de presidente lotado

20 no Centro. Depois de ouvidos os argumentos da prof" Claudia e do prof. Edison, no que diz

21 respeito ao atendimento da norma, em especial a indicação do presidente da banca ser

22 constituído pela prerrogativa de ser o docente mais antigo na carreira do magistério. Levado

23 à votação, o Conselho do Centro foi unânime pelo que está expresso na norma. Por fim, o

24 prof. Genesio disse que encaminharia essa decisão ao CPPD, através de memorando. No

25 próximo item: Aprovação de Convênios, a prof" Alice relacionou a necessidade de

26 aprovação do convênio com a Associação Hospital de Santa Rita e com a Prefeitura

27 Municipal de Jaboticaba. Levados à votação, os Conselheiros aprovaram; em seguida, oP?1pediuaprovaª~Q convêniodoHortacoma prefeit;7 da~
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Missões. Após esclarecimentos do professor, o Conselho do Centro pediu mais explicações e

2 decidiu, por conseqüência, baixar o convênio para diligências, devendo esse convênio estar

3 na pauta da próxima reunião. O prof. Edison solicitou que os convênios do Departamento de

4 Enfermagem do Centro poderiam ser passados aos outros Departamentos de Curso para

5 servirem modelos de referência para a confecção de próximos convênios. Todos

6 concordaram, esgotando o assunto. Para o próximo item: Trâmite de projetos no GAP, o

7 prof. Genesio sugeriu que os professores divulgassem seus projetos registrados no GAP, de

8 forma resumida. Além do Chefe de Departamento, continuou, o professor deveria dar maior

9 publicidade do trabalho aos colegas. Com a aprovação do Conselho do Centro, o proL

10 Genesio disse que a Direção passaria um comunicado aos Departamentos. Ainda fez a

11 observação de que, por enquanto, o técnico-administrativo João Paulo Ferri responde pelo

12 GAP. Esgotado o assunto, o prof. Genesio abriu espaço para assuntos gerais. Com isso, a

13 prof" Ana comunicou a necessidade de aprovação de encaminhamento de inclusão do TCC e

14 das normas do TCC, além das normas de estágio com alterações já aprovadas pelo

15 Departamento de Zootecnia. Depois de sua exposição e demais esclarecimentos, foram todos

16 aprovados. Por fim, a professora registrou sua preocupação quanto ao reconhecimento dos

17 Cursos, especialmente na parte de infra-estrutura no projeto dos Cursos, que não tem sido

18 cumprida. Por isso, solicitou uma reunião específica para tratar sobre infra-estrutura. Depois

19 de esgotado o assunto, o prof. Edison sugeriu que houvesse a aprovação do Conselho do

20 Centro para que os Cursos do Centro alterassem e aprovassem seus materiais bibliográficos.

21 tendo em vista os problemas causados com defasagem de listas copiadas da Sede, na

22 perspectiva do mercado editorial já dispor de diferentes materiais. Portanto, ele continuou, as

23 descrições deveriam ser refeitas. Nesse sentido, ao PPC da Engenharia Florestal, ele

24 solicitou a aprovação de alterações das bibliografias das sessenta e seis disciplinas

25 constantes. Depois do exposto, o Conselho aprovou e esgotou o assunto. Em seguida, a

26 profa. Alice levantou a questão da flexibilidade das DCGs, que surgira em função cio

27 interesse discente do Curso. A flexibilidade reside no fato de que, em um mesmo semestre,
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semestre. Ela esclareceu que o Curso de Enfermagem precisaria ter um PPC adequado,

2 assim como suas normas, em razão da realidade do Curso. Ainda, registrou que o Ministério

3 da Saúde agendou presença no campus de Palmeira das Missões nos dias trinta e trinta e um

4 de maio, para tratar do assunto referente ao hospital público. A esse respeito, o prol. Genesio

5 informou que a idéia de hospital regional surgiu para auxiliar as atividades externas

6 necessárias do Curso de Enfermagem, sem necessariamente contar que o hospital devesse

7 ser em Palmeira das Missões. A profa. Alice, ainda, comunicou que, para a primeira semana

8 de junho, estaria agendada a presença da direção da FUNASA para tratar do hospital

9 regional, quando a professora solicitou o empenho de todos, principalmente dos discentes de

10 todos os cursos, para estarem juntos. Por fim, o prof. Genesio ressaltou que seria importante

11 a participação de todos os cursos nesse encontro com os representantes da FUNASA.

12 Esgotado o assunto, a profa. Cláudia disse que o Curso de Jornalismo já estaria atualizando a

13 bibliografia. Mencionou a aprovação de vinte e quatro trabalhos dos alunos para serem

14 apresentados na Intercom, em Guarapuava, onde estariam, em planejamento, a ida de

15 cinqüenta e sete pessoas, entre docentes e discentes. Além disso, a professora comunicou

16 que, em reunião do Departamento de Ciências da Comunicação do Centro, decidiu-se mudar

17 o nome do curso para Comunicação Multimídia - habilitação em Gestão

18 Organizacional, tendo em vista a necessidade de mudança sobre a demanda do corpo

19 discente. Sendo assim, o prof. Genesio pediu que o Conselho referendasse, uma vez que

20 houve essa mudança. Levada mudança do nome do curso à votação, houve total aprovação.

21 Esgotado o assunto, o prof. Genesio informou que os documentos aprovados no Consel ho

22 Universitário sobre orçamento, que divulgam dados orçamentários da UFSM, e as normas

23 para distribuição de recursos, estariam à disposição - com uma cópia para o campus de

24 Palmeira das Missões - para que todo o Centro comece a pensar sobre o futuro de

25 distribuição dos recursos para o CESNORS, já para o ano de 2009. Esgotado o assunto, o

26 prof. Rogerio informou que o campus de Palmeira das Missões poderia receber serviços

27 comunitários prestados por um acadêmico, devido a uma ação da justiça, em um regime total

de noventa horas. Levado à votação, foi aprovado. Depois, o prof.ri (?~~
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aprovação da adequação do PCC de Administração e normas de estágio; também relatou as

2 alterações de editais de ingresso e reingresso dos Cursos do Centro. Levado à votação, foram

3 aprovadas. O professor ainda comunicou que a semana do Curso de Administração estaria

4 marcada para dezessete a vinte de junho deste ano. Além disso, ele ainda registrou que

5 haveria a preocupação de recursos da FATEC não vindos como recurso destinado ao projeto

6 de necessidades de adequação do Curso de Administração, em especial, aos laboratórios. A

7 prof" Ana ressaltou que isso poderia ser melhor discutido na reunião que ela havia solicitado.

S Esgotado o assunto e a ordem do dia, não havendo ninguém mais a fazer uso da palavra, o

9 professor Genesio deu por encerrada a sessão, e, para constar, eu, Jorge Paiva da Silva,
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