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ATA DA 18 REUNIÃO DO CONSELHO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR NORTE-

RS.
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Às dez horas e trinta minutos do dia oito de novembro do ano de dois mil e seis, reuniram-se

no Centro de Educação Superior Norte-RS em Frederico Westphalen, na sala 152C, os

professores Genesio Mario da Rosa, Diretor Pró-Tempere do Centro; Marilise Mendonça

Krugüel, Vice-Diretora Pró- Tempore do Centro; Edison Bisognin Cantarelli, Coordenador do

Curso de Engenharia Florestal e Chefe do Departamento de Engenharia Florestal; Clovis

Orlando Da Ros, Coordenador do Curso de Agronomia e Chefe do Departamento de

Agronomia; Rejane de Oliveira, Coordenadora do Curso de Comunicação Social -

Habilitação Jornalismo e Chefe do Departamento de Ciências da Comunicação; Marlon

Nadal Maciel, Coordenador do Curso de Zootecnia e Chefe do Departamento de Zootecnia;

Sirlei Glasenapp, Coordenadora do Curso de Administração e Chefe do Departamento de

Administração; Alice do Carmo Jahn, Coordenadora do Curso de Enfermagem e Chefe do

Departamento de Enfermagem; os técnicos administrativos Fernando Leviski Bueno,

Secretário do Centro, Janice Dal Santo Da Ros representante dos técnicos administrativos da

unidade de Palmeira das Missões e Cleomar Marcos Fabrizio, representante dos técnicos

administrativos da unidade de Frederico Westphalen. Participaram, também, os acadêmicos

Ivan de Almeida Grycuk, representando o corpo discente da unidade de Palmeira das Missões

e Marcos Antonio Corbari, representando o corpo discente da unidade de Frederico

Westphalen. O Diretor Pró-Tempere, Professor Genésio, deu por aberta a sessão de

instalação do CONSELHO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR NORTE-RS, dando

boas vindas aos presentes, e informando que a atual composição do Conselho do Centro,

convocado por eles teve como premissa a representação igualitária de todos os segmentos das

duas unidades que compõem o CESNORS. O professor Genésio lembrou, ainda, que os

coordenadores de curso estão respondendo pelas respectivas chefias de departamento em

decorrência de ordens de serviço expedi das por ele,

implantação do CESNORS, não estão previstas funçõe
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oficialmente as Ordens de Serviço aos Coordenadores de Curso. Quanto aos assuntos gerais,

o primeiro tema debatido foi sobre os novos concursos para professores. Em relação ao

concurso para professor substituto de matemática, o professor Genésio teceu comentários a

respeito do andamento do processo. Quanto ao professor de matemática que será nomeado

para o quadro efetivo, ficou estabelecido que este suprirá as necessidades dos cursos de

Frederico Westaphalen e Palmeira da Missões. Após as discussões dos coordenadores

constatou-se que o centro necessita para os próximos semestres de um professor de física, um

de matemática, e um de estatística, já que estas disciplinas são comuns a vários cursos. A

professora Marilise enfatizou que o Curso de Enfermagem precisará para os próximos

semestres de professores de anatomia humana, patologia e farmacologia. O professor Genésio

informou que existiam três (3) vagas para professor ainda não preenchidas das 40

disponibilizadas para o CESNORS, que serão discutidas no final da reunião. Em seguida,

discutiu-se a grade curricular dos cursos, comentando-se que é preferivel alterar o programa

das disciplinas acrescentando subitens, sem cortar nenhum item, a tentar mudar o nome da

disciplina ou criar uma nova disciplina, que é um processo mais burocrático e delicado e

acarretaria uma mudança no PPC dos cursos. Foi reforçada a idéia de que não se pode cortar

itens do programa, visto que os cursos serão avaliados pelo MEC para posterior

reconhecimento. O professor Genesio fez um balanço das vagas para a função de técnico-

administrativo que deverão ser preenchidas no próximo ano, perfazendo no total 15 vagas, ou

seja, 9 para Frederico Westphalen e 6 para Palmeira das Missões. A professora Marilise

repassou a todos as informações sobre o Pregão N. 210, que prevê a compra de

equipamentos para o CESNORS. Muitos destes itens não tiveram proposta aceita e serão

incluídos em um novo pregão juntamente com novos itens. Estes novos itens serão

selecionados pelas coordenações de curso e deverão ser repassados à professora Marilise que

centralizará os pedidos e repassará ao DEMAP A. Iniciada a discussão a respeito da

elaboração do Regimento Interno do CESNORS os representantes dos acadêmicos expuseram

que desejam criar um Diretório Central de Estudantes, independente do DCE de Santa Maria.

O professor Genésio, então, lembrou que eles deveriam procurar a direção do DCE, para

dessa forma, ter uma posição do DCE a respeito da possibilidade de criar um diretório

independente para o CESNORS. O professor Genésio ressaltou que será preciso criar o

Regimento Interno do CESNORS, seguindo a estrutura definida no projeto de criação do r-; II"-
CESNORS;:d~;;:;é p;~~ CriM regimento que ~urnnça para L~
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58 realizar a eleição para a direção do centro no próximo ano. Com referência a este assunto

59 serão entregues a todos os participantes do Conselho uma cópia de um esboço de regimento,

60 tendo como modelo o Regimento Interno do Centro de Tecnologia e do Centro de Educação

61 para que todos tomem conhecimento podendo na próxima reunião sugerirem novas

62 alterações. As sugestões de alteração deverão ser entregues a uma comissão a ser escolhida

63 na próxima reunião, tendo esta, a função de analisar e sugerir o novo texto do Regimento que

64 será submetido a aprovação posterior do Conselho do Centro. Os presentes pediram que a

65 próxima reunião seja realizada ainda no mês de novembro. A respeito das vagas para

66 professor, ainda não preenchidas, decidiu-se que uma será para o Departamento de

67 Enfermagem, na área de anatomia e fisiologia, uma para o Departamento de Engenharia

68 Florestal, na área de Estatística, uma para o Departamento de Administração que ainda não

69 definiu a área de atuação da futura contratação. Abriu-se ainda uma quarta vaga para o

70 Departamento de Ciências da Comunicação, devido ao fato de um professor nomeado para o

71 Departamento de Ciências da Comunicação não ter tomado posse. Essa vaga foi remanejada

72 para área de fotojomalismo do mesmo departamento. O professor Edison iniciou uma

73 discussão a respeito da transferência do Curso de Zootecnia para Frederico Westphalen e do

74 Curso de Comunicação Social para Palmeira das Missões. O motivo principal seria a

75 duplicação de estruturas de laboratório e o deslocamento semanal de professores para

76 ministrar aulas nas duas unidades. É consenso que o assunto é delicado e deve ser

77 amplamente discutido para, no momento oportuno, ser novamente apreciado, uma vez que

78 tem implicações e reflexos de ordem administrativa, financeira e jurídica. O professor

79 Genesio lembrou que muitos assuntos ainda estão pendentes, devendo ser relacionados para

80 formar a pauta da próxima reunião do Conselho do Centro. Porém, sendo esta a primeira

81 reunião de caráter formal, deu por instalado oficialmente o Conselho do Centro. A partir da

82 instalação do Centro urge que seja aprovado o seu regimento interno com a máxima

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

84 Genésio deu por encerrada a sessão e, para constar, eu, Femando Leviski Bueno, lavrei a


