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ATA DA 248 REUNIÃO DO CONSELHO DO

CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR NORTE-RS.
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Às treze horas e trinta minutos do dia vinte e três de setembro do ano de

dois mil e oito, reuniram-se no Centro de Educação Superior Norte-RS, campus

Palmeira das Missões, os membros do Conselho do Centro, estando presentes os

professores Genesio Mario da Rosa, Diretor; Rogério Folha Bermudes, Vice-Diretor;

Adriana Graciela Desiré Zecca, Coordenadora Substituta do Curso de Agronomia;

Claudia Herte de Moraes, Coordenadora do Curso de Comunicação Social - habilitação

Jornalismo; Edison Bisognin Cantarell i, Coordenador do Curso de Engenharia

Florestal; Ana Gabriela de Freitas Saccol, Coordenadora do Curso de Zootecnia;

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

Carmo Jahn, Coordenadora do Curso de Enfermagem; os técnico-administrativos

Fernando Leviski Bueno, Secretário, Luciano Marcelo Cardoso, representante dos

técnico-administrativos do campus Frederico Westphalen e Seris de Oliveira Matos,

representante dos técnico-administrativos do campus Palmeira das Missões. O Diretor,

professor Genésio, deu por aberta a sessão e passou de imediato à aprovação da ata da

reunião anterior. Foi solicitada alteração no assunto referente a lotação dos técnicos de

laboratório. A professora Adriana Zecca, em nome do professor Vanderlei Rodrigues,

pediu que houvesse o registro de decisão tomada pelo Diretor, professor Genesio, de

manter esses servidores lotados na Direção do Centro. Após registro de decisão, a ata

foi aprovada. O primeiro item da pauta foi sobre alterações no Regimento Interno do

Centro. O professor Genesio relatou o trâmite que ocorrera com o Regimento e falou

que a Pró-Reitoria de Planejamento solicitara alterações no trecho referente ao Núcleo
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competências redundantes aos Departamentos Didáticos e à Comissão de Ensino

Pesquisa e Extensão. Por isto, foram realizadas modificações no texto. A professora

Claudia sugeriu que o NAP fosse voltado para o apoio aos discentes nas questões de

assistência estudantil. O professor Genesio expôs que a idéia da Direção seria não

alterar muitos pontos no Regimento, alterando somente o que foi solicitado para evitar

entrar em uma discussão maior. O professor Edison sugeriu a inclusão da atribuição de

assessoria psicopedagógica, em virtude de necessidades do processo de

reconhecimento dos Cursos. Após discussões a respeito das atribuições e da

composição do NAP, foram propostas alterações nos artigos 30, Inc. TIe artigo 40, Inc.

vn. Realizada votação, as alterações foram aprovadas por unanimidade. O professor

Genesio leu a solicitação enviada pelo Servidor Cleomar Fabrizio, em que pede a

inclusão do Setor de Materiais e Patrimônio na estrutura da Seção Administrativa do

Centro. O servidor Luciano defendeu a proposta apresentada. A professora Claudia

expôs que as atribuições relativas ao setor de materiais e patrimônio estão presentes

nas atribuições da Seção de Apoio Administrativo. O professor Genesio sugeriu que se

discutisse melhor o assunto e fosse trazido a este Conselho no futuro. A sugestão do

professor Genesio foi acatada pelos Conselheiros. A professora Adriana Zecca

questionou se a Comissão de Espaço Físico e Patrimônio estava prevista na estrutura

do Conselho do Centro. O professor Genesio respondeu que esta comissão é de

assessoria à Direção do Centro. A professora Claudia questionou sobre o artigo setenta

e sete, que se refere ao corpo Técnico-Administrativo. No Regimento Interno do

Centro, fazem parte deste COIpO apenas os servidores lotados no Centro. Assim, foi

alterado o texto para Técnicos-Administrativos lotados nos Departamentos e Centro.

Em seguida, foi posto em votação o novo texto do Regimento Interno do Centro. Após

votação, o texto foi aprovado por todos os conselheiros. O próximo ponto da pauta foi

a aprovação do concurso para professor adjunto à área de Máquinas e Mecanização do

Departamento de Agronomia. A professora Adriana Zecca passou as informações

s e o concurso. Foram aprovados os seguintes candidatos: Valmir Wemer, com nota
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8,29, e Antonio Luis Santi, com nota 7,34. Após votação, o referido concurso foi

aprovado pelos Conselheiros presentes. O professor Genesio informou que, a partir

desta reunião, todos os processos de concursos deverão ter o parecer da Comissão de

Legislação e Normas antes de ser apresentados na reunião do Conselho. A seguir, foi

apresentado, para aprovação, o Protocolo de Intenções entre a UFSM e o Município de

Taquaruçu do Sul. O professor Genesio leu as informações que constam no referido

Protocolo, que foi aprovado, em seguida, por todos os Conselheiros. Sobre a

comemoração do segundo aniversário do CESNORSIUFSM, foi informado que será

realizada a homenagem no dia vinte e quatro de outubro, no Clube Itapagé, em

Frederico Westphalen. O professor Genesio solicitou aos Departamentos que

indicassem um professor para auxiliar na organização do evento. Sobre a execução do

orçamento de 2008, o professor Genesio informou que haveria um recurso de

setecentos e cinqüenta e quatro mil reais para ser gasto ainda neste ano, e pediu aos

Departamentos para enviar uma lista de equipamentos até o dia primeiro de outubro. O

professor também solicitou que seja feito um estudo aos Coordenadores para

disponibilizar recursos para o Departamento de Agronomia. Quanto ao recurso para

obras, foi feita leitura dos recursos aplicados até o momento e dos projetos que ainda

seriam licitados: guaritas em Frederico Westphalen e Palmeira das Missões, calçadas e

um prédio para garagem e almoxarifado. Sobre as vagas para docentes, o professor

Genesio informou que foi disponibilizada, pelo Ministério da Educação, uma vaga

complementar para o Departamento de Administração. A professora Alice apresentou

o convênio com o Hospital de Caridade de Três Passos que visaria o desenvolvimento

de aulas práticas do Curso de Enfermagem. O referido convênio foi aprovado. O Sr.

Luciano solicitou aos conselheiros que comentassem com os colegas sobre a eleição

para os Conselhos Superiores da UFSM e falassem para votar nas chapas do Centro

que estariam concorrendo. A professora Ana Gabriela informou que haveria audiências

públicas para discutir os planos diretores dos campi e falou que, posteriormente, esses

planos seriam apresentados em Palmeira das Missões e Frederico Westphalen.
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Esgotada a ordem do dia, nada mais havendo a tratar, o professor Genesio encerrou os

trabalhos Para constar, eu, Femando Leviski Bueno, lavrei esta Ata, que será assinad

por todososP?ipantes. ~
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