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ATA DA 228 REUNIÃO DO CONSELHO DO

CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR NORTE-RS.

1 Às nove horas do dia vinte e um de julho do ano de dois mil e oito, reuniram-se

2 no Centro de Educação Superior Norte-RS, no Campus de Palmeira das Missões, os

3 membros do Conselho do Centro, estando presentes os professores Genesio Mario da Rosa,

4 Diretor do Centro; Vanderlei Rodrigues da Silva, Coordenador do Curso de Agronomia;

5 Claudia Herte de Moraes, Coordenadora do Curso de Comunicação Social - Habilitação

6 Jornalismo; Edison Bisognin Cantarelli, Coordenador do Curso de Engenharia Florestal;

7 Marlon Nadal Maciel, Coordenador Substituto do Curso de Zootecnia; Sirlei Glasenapp,

8 Coordenadora do Curso de Administração; Alice do Carmo Jahn, Coordenadora do Curso de

9 Enfermagem; e os técnicos administrativos Fernando Leviski Bueno, Secretário do Centro,

10 Luciano Marcelo Cardoso, representante dos técnicos administrativos do Campus Frederico

11 Westphalen e Seris de Oliveira Matos, representante dos técnicos administrativos do

12 Campus de Palmeira das Missões. Participou também a representante do corpo discente do

13 campus Palmeira das Missões Andressa Magalhães Flores. O Diretor, professor Genésio,

14 deu por aberta a sessão, e de imediato deu posse a acadêmica Andressa Sobre a ata anterior

15 professor Edison solicitou uma alteração. Feita a alteração a ata foi aprovada. O primeiro

16 ponto da pauta foi sobre identificação do CESNORS. O professor Genesio falou que está

17 preocupado com o fato de o Centro estar sendo apresentado sem a identificação com a

18 UFSM e solicitou que seja usado sempre o nome da Universidade, em atendimentos

19 telefônicos, impressos e em outras oportunidades. No ponto seguinte da pauta o professor

20 Vanderlei falou que está sendo criado o Laboratório de Agroclimatologia do Departamento

21 de Agronomia sendo responsável o professor Bráulio Caron e oficializada a situação do
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sendo responsável o professor Arei Wastowski. O professor Genesio expôs que estes

laboratórios estão vinculados aos Departamentos e não possuem estrutura administrativa,

tendo um professor como responsável pelo Laboratório. O professor Vanderlei leu os

objetivos geral e específicos dos dois laboratórios. Após discussões foi realizada votação e

aprovada por unanimidade a homologação da solicitação trazida pelo Departamento de

Agronomia. Sobre a entrada do Curso de Administração no REUNI a professora Sirlei fez

um breve histórico da situação do Quadro de professores do Departamento, a professora

também falou que foi realizada reunião com a Reitoria onde foi citada a possibilidade da

vinda de mais professores para o Departamento em caso de adesão ao REUNI, com o

aumento do número de vagas dos Cursos. Em conversa com o Pró-Reitor de Graduação foi

sugerida a criação de quinze vagas em cada Curso. A professor Sirlei expôs que o

Departamento de Administração aprovou uma proposta de adesão ao REUNI ampliando o

número de vagas e relacionando este ao aumento de professores para o Departamento, de no

mínimo cinco docentes. O professor Genesio expôs que o que o Centro está fazendo agora

vai trazer beneficios no futuro. O professor Vanderlei questionou sobre o impacto do

aumento de vagas no Curso falando que o maior impacto será durante os estágios. A

professora Alice expôs a situação das aulas práticas do Curso de Enfermagem quando as

turmas são divididas em vários grupos multiplicando o número de horas-aula dos

professores e criticou a situação de falta de professores para o Curso. A professora Claudia

questionou sobre a liberação das vagas de docente de dois mil e oito. O professor Genesio

expôs que em reunião com o Reitor soube da possibilidade de liberação destas vagas devido

a criação de vagas pelo Congresso. Colocada em votação a proposta de adesão do

Departamento de Administração ao REUNI foi aprovada por unanimidade, aumentando

quinze vagas em cada Curso. A professora Alice relatou o convênio com o Hospital Vida e

Saúde de Santa Rosa para a realização de aulas práticas. O professor Genesio falou sobre a

situação destas aulas praticas em que os alunos terão que se deslocar para outras cidades

para realizar estas aulas. O professor Edison relatou proposta de Convenio com Horto

Florestal de Palmeira das Missões. APÓ~ votação fur
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próximo ponto da pauta foi o Orçamento de 2009. O professor Genesio expôs os valores:

oitocentos e trinta mil reais para custeio e quatrocentos e dois mil e trezentos e noventa e

nove reais para investimento. Em assuntos gerais foram tratados os seguintes temas. O

professor Genesio trouxe a resolução 013/08 que regulamenta o Programa Especial para

Participação em Atividades de Ensino, Pesquisa e Extensão na Universidade Federal de

Santa Maria por pessoas vinculadas a outras lESo A acadêmica Andressa expôs o projeto de

Semana Acadêmica do Curso de Enfermagem do dia vinte e sete a trinta e um de outubro. O

professor Edison solicitou esclarecimento sobre a realização de cadeiras por discentes do

CESNORS na Universidade Regional Integrada (URI). O professor Genesio falou que a

iniciativa de fazer as disciplinas na URl foi dos alunos do Centro. O professor Edison

solicitou que a Direção responda a URl emitindo documento informando que existem regras

e que cada Departamento irá avaliar se há possibilidade de realizar o aproveitamento. O

professor Edison questionou sobre o andamento do processo do Regimento Interno do

Centro porque está em tramitação o Regimento Interno do Departamento de Engenharia

Florestal. O professor Genesio falou que o Regimento citado esta na pauta da Pró-Reitoria

do Planejamento. O professor Edison também lembrou que se comemorou o terceiro

aniversário de criação do CESNORS no dia vinte de julho. A professora Claudia informou

que o primeiro projeto do REUNI aprovado foi do CESNORS, na reunião do CEPE da

ultima sexta-feira, e também solicitou a Direção que repasse informações sobre a nova

forma de distribuição de docentes. O professor Genesio informou que esta sendo elaborado

um documento para disciplinar esta distribuição de docentes. O professor Vanderlei

parabenizou a todos pelo encerramento do semestre e solicitou que sejam lotados nos

Departamentos os técnicos de laboratório. O professor Marlon comunicou que a Semana

Acadêmica da Zootecnia será realizada do dia treze a dezessete de outubro. O professor

Genesio comentou sobre a realização do nono Encontro Estadual de Engenheiros Florestais.

Esgotada a ordem do dia e como ninguém mais fez uso da palavra, o professor Genesio deu

por encerrada a sessão e, para constar, eu, Femando Leviski Bueno, lavrei a ~//'~7/
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