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ATA DA 21a REUNIÃO DO CONSELHO DO

CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR NORTE-RS.

1 Às oito horas e trinta minutos do dia dezesseis de junho do ano de dois mil e

2 oito, reuniram-se no Centro de Educação Superior Norte-RS, no Campus de Frederico

3 Westphalen , os membros do Conselho do Centro, estando presentes os professores Genesio

4 Mario da Rosa, Diretor do Centro; Adriana Graciela Desire Zecca, Coordenadora Substituta

5 do Curso de Agronomia; Claudia Herte de Moraes, Coordenadora do Curso de Comunicação

6 Social - Habilitação Jornalismo; Edison Bisognin Cantarelli, Coordenador do Curso de

7 Engenharia Florestal; Marlon Nadal Maciel, Coordenador Substituto do Curso de Zootecnia;

8 Gilberto Martins Santos, Coordenador Substituto do Curso de Administração; Alice do

9 Carmo Jahn, Coordenadora do Curso de Enfermagem; e os técnicos administrativos

10 Fernando Leviski Bueno, Secretário do Centro, Luciano Marcelo Cardoso, representante dos

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

12 representante dos técnicos administrativos do Campus de Palmeira das Missões. Participou

13 também o representante do corpo discente do campus Palmeira das Missões Rodrigo Borille.

14 O Diretor, professor Genésio, deu por aberta a sessão, e de imediato deu posse ao

15 conselheiro Marlon Maciel. A respeito da Ata da reunião anterior, foi solicitada apenas a

16 alteração do local onde ocorreu a reunião, e a Ata foi aprovada por unanimidade. O primeiro

17 item da pauta foi a aprovação do Concurso Público realizado pelo Departamento de

18 Administração para a área de Administração da Produção, Logística, Materiais e Pesquisa

19 Operacional. Foram aprovados os seguintes candidatos: Roberto Portes Ribeiro, nota 8,10 e

20 Suzi Elizabeth Pinheiro Canes, nota 7,04. O professor Genesio relatou que havia uma vaga

21 do Departamento de Administração oriunda do Concurso para a área de Administração

22 perda da vag
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1 professor Jose Alexandre Magrini Pigatto, aprovado em concurso de outra área. Dessa forma

2 a única vaga ainda com possibilidade de perda é a da área de Máquinas e Mecanização do

3 Departamento de Agronomia. O professor Gilberto complementou sua explanação inicial

4 dizendo que haviam sete inscritos no concurso e cinco compareceram. Realizada votação o

5 concurso foi aprovado. O professor Genesio informou que há um concurso de Departamento

6 de Enfermagem em fase de recurso à banca, que também corre o risco de perder-se a vaga. O

7 professor Marlon expôs que é membro da banca do concurso citado, que soube de pessoas

8 que criticaram o trabalho sem o conhecimento do processo, e que o recurso apresentado foi

9 avaliado pela banca e indeferido. A professora Alice expôs que apóia o trabalho realizado

10 pela Banca e que está sendo cobrada pelo resultado negativo do concurso. O professor

11 Genesio falou que os recursos fazem parte do processo administrativo normal de instituições

12 públicas. Na pauta de assuntos gerais foi realizado convite para participação na Semana

13 Acadêmica do Curso de Administração. O professor Edison convidou os presentes para o

14 nono Encontro Gaúcho de Engenheiros Florestais, organizado pelo Departamento de

15 Engenharia Florestal. O professor Edison relatou também que foi alterado comercial da TV

16 Campus e que a partir de agora consta a presença do CESNORS como nono Centro de

17 Ensino da UFSM. Esgotada a ordem do dia e como ninguém mais fez uso da palavra, o

18 professor Genesio deu por encerrada a sessão e, para constar, eu, Fernando Leviski Bueno,
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