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ATA DA 23a REUNIÃO DO CONSELHO DO

CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR NORTE-RS.

1 Às oito horas e quarenta minutos do dia vinte e seis de agosto do ano de dois

2 mil e 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; Rogério Folha Bermudes, Vice-Diretor do Centro;

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

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

7 Salamoni, Coordenadora Substituta do Curso de Engenharia. Florestal; Ana Gabriela de

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

9 substituto do Curso de Administração; Alice do Carmo Jahn, Coordenadora do Curso de

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

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

12 Westphalen e Andrei Espig Posobon, representante dos técnicos administrativos do Campus

13 de Palmeira das Missões. Participaram também o professores Elias Mengarda, Fernanda

14 Pedrazzi, Caroline Casali, Luciano Mirando Silva de Moraes Fernandes. O Diretor,

15 professor Genésio, deu por aberta a sessão, e passou a pauta da reunião. O primeiro assunto

16 da pauta foi sobre vagas docentes. O professor Genesio fez um breve histórico dos concursos

17 realizados pelo Centro e confirmou que foram reduzidas trinta e quatro vagas das cento e

18 trinta e oito vagas previstas no Projeto de Implantação do CESNORS, restaram assim cento

19 e quatro após a adequação ao Projeto REUNI. O professor Genesio também informou que

20 foram liberadas vinte e cinco vagas para o CESNORS para o ano dois mil e oito, porém

21 ainda não foi publicada a portaria que autoriza a realização dos Concursos, restando
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1 distribuição destas vagas foi diminuir o quantitativo dos Departamentos proporcionalmente a

2 redução ocasionada pelo Projeto REUNI e informou que o Departamento de Administração

3 não gostaria de ser penalizado com esta redução de vagas por que já foi penalizado por ora

4 da elaboração do Projeto de Criação do Centro. A professora Claudia falou que o Conselho

5 do Centro não deveria aceitar a redução de vagas imposta, deveria manter a distribuição

6 conforme o Projeto e buscar mudar esta situação. A professora Ana Gabriela questionou se

7 há a possibilidade de alterar esta redução de vagas. O professor Genesio respondeu que não

8 vê possibilidade de alteração e que já foi negociada redução de dezoito alunos por professor

9 para dezesseis alunos por professor para aumentar o número de vagas. O professor Gilberto

10 explicou que por ora da elaboração do projeto do Curso de Administração foi considerado

11 que o Departamento teria auxilio de docentes de outros Centros, o que não ocorre no

12 CESNORS, e disse também que o Vice-Reitor opinou que o Curso aderisse ao REUNI. A

13 professora Ana questionou como foi feito o cálculo do quantitativo de vagas. O professor

14 Genesio respondeu que apenas foi dividido o número total de alunos por dezesseis, sem

15 levar em conta as especificidades de cada Curso. O professor Vanderlei expôs que a situação

16 dos docentes somente deverá melhorar a partir das vagas de professor equivalente e com a

17 utilização de vagas de professor substituto. O professor Genesio expôs que gostaria de fazer

18 os concursos ainda em dois mil e oito, e falou também que está posto que há trinta e nove

19 vagas para o Centro, o que não significa que será aceita esta redução sem buscar novas vagas

20 de professor. O professor Vanderlei propôs que se reduza vinte cinco por cento das vagas

21 para cada Departamento ficando da seguinte forma a distribuição das vagas do ano de dois

22 mil e oito: Agronomia - quatro vagas, Administração - duas vagas, Enfermagem - seis

23 vagas, Engenharia Florestal - cinco vagas, Comunicação Social - quatro vagas e Zootecnia -

24 quatro vagas. Quanto às vagas de dois mil e nove foi proposto que será resolvido na época

25 apropriada no ano seguinte. O professor Gilberto questionou o fato de o Curso de Jornalismo

26 diminuir de dezesseis para quinze vagas na proposta apresentada enquanto aplicando uma

27 redução de vinte e cinco por cento ficaria com doze vagas. A professora Claudia falou que o
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redução seja aplicada sobre o total de vagas de cada Departamento, ficando da seguinte

forma a distribuição: Administração quatorze vagas, Enfermagem vinte e cinco vagas,

Zootecnia dezessete vagas, Engenharia Florestal dezessete vagas, Agronomia dezessete

vagas e Comunicação Social quatorze vagas. Votação: oito votos para a primeira proposta,

um voto para a segunda proposta e uma abstenção. Aprovada a proposta do professor

Vanderlei, que distribui as vinte e cinco vagas entre os Departamentos sem alterar o

quantitativo de vagas do Projeto de Implantação. Próximo ponto de Pauta: TCC do Curso de

Enfermagem, a professora Alice apresentou o projeto de TCC e normas de estágio do Curso

de Enfermagem. Após discussão o projeto de TCC e as referidas normas de estágio

apresentadas foram aprovados por todos os presentes. O professor Genesio expôs a situação

do recurso para auxilio a assistência estudantil, explicando que foi conseguido recurso par

cem bolsas de alimentação no refeitório em Frederico Westphalen e que não se esta

conseguindo preencher estas vagas, e acrescentou que o único recurso disponível para

assistência estudantil no momento é este. O professor Genesio informou que haverá eleições

para os Conselhos Superiores e para a Comissão Permanente de Pessoal Docente, e solicitou

aos conselheiros que divulguem a informação aos colegas. Com relação aos Recursos

Orçamentários o professor Genesio expôs que houve um ressarcimento do recurso gasto com

Internet no valor de Duzentos e cinqüenta e três mil reais e falou que se tentará com este

recurso atender, pelo menos em parte, as solicitações de compra feitas pelos Departamentos.

Com relação à compra de equipamentos foi solicitado aos Coordenadores que elaborem uma

listagem de todos os itens que ainda falta comprar do Projeto de Criação do Centro. Sobre as

solicitações de projeto de obras o professor Genesio expôs que espera a visita do Engenheiro

Tiago para definir o que poderá ser feito e após passará as informações a todos. A professora

Alice informou que foi marcada reunião com FUNASA. A professora Claudia questionou

sobre o Regimento do Centro. O senhor Luciano respondeu que o material recebido da

PROPLAN mostra os itens do Regimento Interno que estão em desacordo com o novo

Regimento da UFSM. O professor Vanderlei comunicou que os alunos do Curso de
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1 como ninguém mais fez uso da palavra, o professor Genesio deu por encerrada a sessão e,

2

3 os participantes.
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