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Às oito horas e trinta minutos do dia dez de junho do ano de dois mil e oito,

reuniram-se no bloco I do centro de Educação Superior Norte-RS, no Campus de Palmeira

das Missões, os membros do Conselho do Centro, estando presentes os professores Genesio

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

Adriana Graciela Desire Zecca, Coordenadora Substituta do Curso de Agronomia; Claudia

Herte de Moraes, Coordenadora do Curso de Comunicação Social - Habilitação Jornalismo;

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

de Freitas Saccol, Coordenadora do Curso de Zootecnia; Sirlei Glasenapp, Coordenadora do

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

os técnicos administrativos Fernando Leviski Bueno, Secretário do Centro, Luciano Marcelo

Cardoso, representante dos técnicos administrativos do Campus Frederico Westphalen e

Seris de Oliveira Matos, representante dos técnicos administrativos do Campus de Palmeira

das Missões. Participaram também o representante do corpo discente do campus Palmeira

das Missões Rodrigo Borille, e os professores Arei Dirceu Wastowski, Silvio Teixeira da

Costa, Alessandra Bernadete Trovó de Marqui, Terimar Ruosso Moresco, Marilise

Mendonça Krügel e Nilce Coelho Peixoto. O Diretor, professor Genésio, deu por aberta a

sessão, e de imediato deu posse à conselheira Adriana Zecca. O ponto inicial da pauta foi a

aprovação dos Projetos Pedagógicos dos Cursos criados com o REUNI (Programa de Apoio

a Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais). O professor Genesio

iniciou dizendo que a partir deste momento o centro começa a executar seus próprios

projetos, ao passo que até o momento apenas executa-se os projetos elaborados por outras

pessoas. O primeiro projeto apresentado foi do Curso de Ciências Biológicas. A professora
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1 Alessandra expôs os dados referentes ao Curso. O nome será Curso de Ciências Biológicas -

2 Habilitação Licenciatura Plena. Terá duração de oito semestres, desenvolvido no período

3 diurno, nos turnos manhã e tarde, oferecendo cinqüenta vagas, com entrada anual. A carga

4 horária será de três mil quatrocentos e sessenta horas, sendo três mil cento e cinqüenta horas

5 de carga fixa e o restante flexível. A progressão acadêmica será por pré-requisitos, Há a

6 previsão de criação de Coordenação de Curso e Departamento, com a necessidade de

7 contratação de dezesseis professores do quadro efetivo, além do auxilio de professores de

8 outros Departamentos. A primeira turma deverá iniciar as aulas no segundo semestre do ano

9 de dois mil e nove. O recurso necessário para a criação de laboratórios e a adequação de

10 outros já existentes é da ordem de um milhão e novecentos mil reais. A professora Sirlei

11 questionou se os prédios financiados com recursos do REUNI já estarão prontos para o

12 inicio das aulas. O professor Genesio informou que deverá ser usado neste período o prédio

13 construído com recursos do FINEP, pois os prédios construídos com recurso do REUNI não

14 deverão estar prontos. A professora Ana Gabriela relatou que houve um esforço muito

15 grande para organizar a utilização de salas de aula no Campus de Palmeira das Missões neste

16 semestre, pois existem apenas cinco salas e doze turmas, dessa forma revelou preocupação

17 em saber se não ocorrerá problema semelhante ao iniciar as aulas dos novos cursos. A

18 professora Claudia sugeriu que a Comissão de Infra-Estrutura e Espaço Físico realize um

19 estudo de ocupação das salas que estarão disponíveis. Colocado em regime de votação o

20 projeto foi aprovado por unanimidade, registra-se a ausência da professora Ana Gabriela que

21 não encontrava-se presente na sala no momento da votação . A professora Alice solicitou

22 que os Conselheiros permaneçam na sala no momento das votações. O próximo projeto foi

23 apresentado pela professora Adriana Zecca e pelo professor Arei Watowski. O nome do

24 Curso será Engenharia Arn~ental, terá duração de dez semestres, com entrada anual e turma

25 de sessenta vagas, desenvolvido no período diurno. A carga horária será de três mil

26 setecentos e cinqüenta horas, sendo três mil trezentos e sessenta de disciplinas obrigatórias,

27 cento e oitenta horas de disciplinas complementares de graduação e duzentas e dez horas de

28 atividades complementares de graduação. A forma de progressão acadêmica será por pré-
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1 requisitos. Vinte docentes precisaram ser nomeados para o quadro efetivo, bem como sete

2 técnicos administrativos. Os recursos necessários para a instalação do curso estão orçados

3 em dois milhões e duzentos mil reais. O projeto prevê a criação de Departamento e

4 Coordenação de Curso, com inicio das aulas no segundo semestre de dois mil e nove. Posto

5 em votação o projeto foi aprovado por unanimidade. O professor Silvio Teixeira apresentou

6 o projeto seguinte e deixou registrado que o projeto pedagógico foi elaborado muito mais

7 pelo bom senso que pelo conhecimento na área, e que após a chegada dos primeiros

8 profissionais do novo curso o projeto deverá ser rediscutido para ver se há necessidade de

9 alteração. O nome do Curso será Nutrição, terá a duração de oito semestres, sendo

10 desenvolvido no sistema seriado. A carga 'horária será de três mil duzentos e quarenta horas,

11 sendo duas mil novecentas e vinte e cinco obrigatórias, cento e cinco horas em disciplinas

12 complementares de graduação e duzentas e dez horas em atividades complementares de

13 graduação. O Curso oferecerá cinqüenta vagas, com entrada anual. Esta prevista a

14 contratação de vinte professores para o quadro efetivo e também sete técnicos-

15 administrativos. O recurso para a implantação do Curso está previsto entre um milhão e dois

16 milhões e seiscentos mil reais. Serão aproveitados laboratórios já existentes e criados outros

17 que serão necessários. O professor Genesio questionou a respeito de problemas ocorridos

18 com outros cursos que usam o sistema seriado. A professora Ana Gabriela relatou que o

19 Curso de Zootecnia usa este sistema e que os problemas existentes foram resolvidos, disse

20 também que como o Curso de Nutrição tem carga horária menor não deverá haver

21 problemas. A professora Adriana expôs que lhe desagrada votar a aprovação de um projeto

22 que não apresenta a descrição do recurso solicitado. O professor Genesio então expôs que é

23 preciso haver uma previsão do recurso que será necessário, mas a descrição poderá ser feita

24 posteriormente. O professor Arei falou que os projetos pedagógicos irão passar por uma

25 comissão de profissionais da área, que irão revisá-los e dar sugestões, que poderão ser

26 acatadas ou não. Posto em votação o projeto foi aprovado por dez votos a favor e uma

27 abstenção. O próximo projeto foi relatado pela professora Claudia, que iniciou dizendo que o

280 nome dO~ foi alterado PFa Relações Públicas - Ênfase em Multi~ídia. O curso terá
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1 duração de oito semestres, com oferta anual de 55 vagas, desenvolvido no período diurno. A

2 carga horária total será de duas mil e setecentas horas. A forma de progressão acadêmica

3 será através de pré-requisitos, Está prevista a contratação de dezesseis professores para o

4 quadro efetivo, e de onze técnicos administrativos, bem como a criação de Departamento e

5 Coordenação de Curso. O recurso para instalação do Curso está orçado em um milhão e

6 oitocentos e quarenta e dois mil reais. O professor Genesio observou que foi alterado o nome

7 do Curso após aprovação deste no Conselho, desta forma, encaminhou-se votação para

8 aprovar a alteração do nome. Após votação a alteração do nome foi aprovada por todos os

9 presentes. A seguir foi encaminhada votação para aprovação do Projeto Pedagógico

10 apresentado. Por unanimidade o projeto foi aprovado. O professor Genesio expôs que o

11 CESNORS é um centro distinto dos demais Centro de Ensino da UFSM e por tal motivo

12 pede que as necessidades apresentadas nos projetos sejam atendidas, para que se tenham as

13 condições mínimas para que os projetos sejam efetivados. O professor Genesio lembra

14 também que a entrada do Centro no REUNI foi aprovada em reunião deste Conselho no dia

15 treze de novembro do ano de dois mil e sete, quando foram estabelecidos parâmetros para a

16 adesão ao Programa, e solicita que a Ata da reunião referida seja anexada a esta, assim como

17 o Memorando n. 221/07 - CESNORS enviado para o coordenador do projeto REUNI da

18 UFSM, prof Jorge Cunha, onde consta, resumidamente, as necessidades de pessoal, estrutura

19 e equipamentos para a implantação dos novos cursos; além, da necessidade do cumprimento

20 do atual projeto de implantação do Centro, principalmente no item número de docentes

21 previstos. O professor Edison falou que este momento é um marco para o CESNORS, e

22 ressaltou que as solicitações de professores e recursos, expostas nos projetos, ultrapassam os

23 parâmetros definidos para o REUNI. O próximo ponto de pauta foi a homologação de

24 concursos realizados no Centro. A professora Adriana Zecca apresentou a seleção pública

25 para professor substituto realizada pelo Departamento de Agronomia, a área da seleção foi

26 Biologia Microbiologia do Solo, com um aprovado, Carlos Alberto Casali, nota 8,56. Em

27 seguida foi retomada a homologação de concursos efetuada na última reunião, quando foiO ~)Olicita~ CF-onsteem ata os ?m;: ~e tOdo~ados nos concursos,bem comoa~
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1 notas respectivas. Concurso da área de Telejornalismo, aprovados: Fábio da Silva, nota

2 8,190; Lucas Scherer Cardoso, nota 7,960; Carine Felk Prevedello, nota 7,740; Veronice

3 Mastella da Silva, nota 7,590; Patrícia Kolling, nota 7,010. Área de Radiojornalismo,

4 aprovados: Débora Cristina Lopes, nota 8,630; Andréa Franciele Weber, nota 7,838; Helena

5 de Moraes Fernandes, nota 7,282. Área de Jornalismo Digital, aprovados: Luciano Miranda

6 da Silva, nota 9,430; Jose Antonio Meira da Rocha, nota 8,494; Cássio dos Santos Tomain,

7 nota 8,340; Airton Lorenzoni Almeida, nota 8,130; Carmen Lucas Souza da Silva, nota

8 7,800; Carmen Regina de Oliveira Carvalho, nota 7,750; Karen Cristina Kraemer Abreu,

9 nota 7,500; Erico Gonçalves de Assis, nota 7,408. Área de Agroclimatologia, Aprovados:

10 Felipe Gustavo Pilau, nota 8,845; Evandro Zanini Righi, nota 7,632; Luciano Streck, nota

11 7,507; Tatiana da Silva Duarte, nota 7,156. Área de Fitopatologia, aprovados: Stela Maris

12 Kulczynski, nota 7,922; Leandro Luiz Marcuzo,nota 7,456. Área de Extensão Rural e

13 Sociologia Rural, aprovada: Rosani Marisa Spanevello. Área de Proteção Florestal,

14 aprovados: Janaina de Nadai Corassa, nota 8,762; Márcia D' Avila, nota 7,824. Área de

15 Biometria Florestal e Tratos Silviculturais, aprovados: Magda Lea Bolzan Zanon, nota

16 8,790; Edison Rogério Penando, nota 8,510; Fabrício Jaques Sutili, nota 8,330, Fabiano de

17 Oliveira Fortes, nota 8,330. Área de Tecnologia da Madeira, aprovados: Rômulo Trevisan,

18 nota 7,99; Silviana Rosso, nota 7,22. Área de Gestão de Pessoas, aprovada: Elisabete

19 Stradiotto Siqueira. Área de Administração Mercadológica, Pesquisa em Administração e

20 Gestão da Informação, aprovados: Igor Senger, nota 8,12; Cláudio Eduardo Ramos

21 Camfield, nota 7,26; Cristiane Rosa Moreira, nota 7,07; Gustavo Fontinelli Rosses, nota

22 7,00. Área de Cuidado ao Adulto, aprovados: Luiz Anildo Anacleto da Silva, nota 9,11;

23 Marines Tambara Leite, nota 9,00; Gianfabio Pimentel Franco, nota 7,90. A professora Sirlei

24 solicitou que seja realizada reunião deste conselho na próxima semana para aprovação de

25 concurso de professor do Departamento de Administração. Foi marcada reunião para o dia

26 dezesseis de junho, as oito horas e trinta minutos na cidade de Frederico Westphalen. A

27 professora Sirlei realizou um convite para participação da segunda Semana Acadêmica darJ 'i í Admi~ção que se realizará ~ dia dezesseteRdezen we de junho. A professora Claudia
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comunicou a participação do Curso de Jornalismo no Intercom Sul, onde obteve premiação

por trabalhos expostos. O professor Genesio relatou problemas de vandalismo ocorridos no

Centro, e solicitou aos Coordenadores que façam trabalho em sala de aula e nos corredores

para orientar os alunos a recolher o seu lixo e manter o ambiente limpo. Esgotada a ordem

do dia e como ninguém mais fez uso da palavra, o professor Rogério deu por encerrada a

sessão e, para constar, eu, Fernando Leviski Bueno, lavrei a presente Ata que será assinada

por todos os participantes. ~p,'U:<'/Pf..-.~Jt;;;),~:J2I?
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