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Às oito horas e cinqüenta e cinco minutos do dia vinte e oito de outubro

do ano de dois mil e oito, o Conselho do Centro de Educação Superior Norte-RS

reuniu-se na sala doze do Colégio Agrícola no campus Frederico Westphalen, com a

presença dos professores Genesio Mario da Rosa; Vanderlei Rodrigues da Silva,

Coordenador do Curso de Agronomia; Caroline Casali, Coordenadora Substituta do

Curso de Comunicação Social - habilitação Jornalismo; Edison Bisognin Cantarelli,

Coordenador do Curso de Engenharia Florestal; Gilberto Martins Santos, Coordenador

Substituto do Curso de Administração; Darielli Gindri Resta, Coordenadora Substituta

do Curso de Enfermagem; os técnico-administrativos Jorge Paiva da Silva, Secretário,

Luciano Marcelo Cardoso, representante dos técnico-administrativos do campus

Frederico Westphalen; acadêmica Josiane Canterlli, representante dos acadêmicos do

campus Frederico Westphalen. O prof. Genésio abriu a ordem do dia, relacionando e

organizando os assuntos gerais com os Conselheiros. Depois, ele passou de imediato à

aprovação da ata da reunião anterior. Sem necessidade de modificar o teor dela, a

aprovação da Ata da vigésima quarta reunião do Conselho do Centro foi unânime, com

o registro do prof. Edison a correções de ajustes gramaticais. Antes de adentrar à pauta,

o prof. Genesio empossou e agradeceu a participação da acadêmica Josiane Canterlli,

nova representante dos acadêmicos do campus Frederico Westphalen neste Conselho.

Os professores Gilberto e Edison registraram a preocupação de que os acadêmicos

poderiam não estar recebendo as convocações para as reuniões deste Conselho.

Esgotado o assunto, o prof. Genesio encaminhou o primeiro item da pauta. De cunho

informativo, a prof" Darielli comentou e&?r ajustes necessários ao processo
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administrativo de aprovação do Projeto Pedagógico do Curso de Enfermagem junto à

Comissão de Ensino, Pesquisa e Extensão. Com as observações dos Conselheiros,

estabeleceu-se que, na escrita, deveria estar claro que a informação correta se trataria

de adequação das normas de Trabalho de Conclusão de Curso e de estágio do Curso de

Enfermagem. Esgotado o assunto, o prof. Genesio passou ao próximo item da pauta:

aprovação do contrato com a FATECIENS para produção de Mudas de Espécies

Nativas e Exóticas. Sobre isso, o prof. Edison prestou esclarecimentos pontuais do

projeto e leu o parecer da Comissão de Legislação e Normas do Centro, que expressa

ser favorável à aprovação do projeto. Diante do exposto, o prof. Genesio submeteu-o à

votação. Os Conselheiros aprovaram-no por unanimidade. Ainda, o prof. Genesio

orientou que o projeto, caso aprovado também pelo Conselho Universitário, deve ser

encaminhado novamente a este Conselho do Centro para propor e avaliar os valores a

serem estipulados para comercialização das mudas, conforme prevê o artigo dez, inciso

dezoito, do Regimento Interno deste Centro, sobre essa competência do Conselho do

Centro. Ainda em tempo, o Sr. Luciano observou que os membros da Comissão de

Legislação e Normas deveriam ser readequados, com indicações de suplentes. Nesse

sentido, o prof. Genesio sugeriu que isso deveria ser assunto da próxima reunião do

Conselho do Centro. Com isso, esgotou-se o assunto. A título de justificativa, o prof.

Genesio informou aos Conselheiros que a representante do Curso de Zootecnia, prof"

Ana Gabriela de Freitas Saccol, nem o Vice-Diretor do Centro, prof. Rogério Fôlha

Bermudes, não puderam comparecer e justificaram suas ausências. Com o próximo

item da pauta: aprovação de concursos, o prof. Vanderlei relacionou os aprovados na

classificação do concurso para professor adjunto na área de Biologia e Microbiologia

do Solo, assim: Rodrigo Ferreira da Silva, com média 8,38 (oito vírgula trinta e oito),

classificado em primeiro lugar; Carolina Riviera Duarte Maluche Baretta, com média

7,21 (sete vírgula vinte e um), classificada em segundo lugar. Como não houve

manifestação, os Conselheiros aprovaram por unanimidade. Esgotada a pauta, o prof.

Genesio passou aos assuntos gerais. Assim, em primeiro lugar, ele agradeceu a
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participação da comunidade, aos Departamentos e Coordenações, no dia vinte e quatro

de outubro, sexta-feira, em homenagem ao segundo aniversário do Centro. E ressaltou,

ainda, a necessidade de que os Coordenadores reservassem, para o ano de dois mil e

nove, a semana em que ocorra o dia dezesseis de outubro, tendo em vista organizações

de eventos, por exemplo, semanas acadêmicas. Nesse sentido, a acadêmica Josiane

registrou o descontentamento dos acadêmicos sobre a homenagem ter sido em uma

sexta-feira, sugerindo para que isso não ocorresse nem segunda nem sexta-feira. Além

disso, a acadêmica também registrou que a participação de professores deveria ser

maior no evento proposto, assim como foi exigido dos acadêmicos, esgotando o

assunto. Depois, o prof. Genesio informou que a Universidade Federal de Santa Maria

estaria entre as selecionadas pela Secretaria de Ensino Superior, através do programa

Interministerial entre Ministério da Educação e Ministério de Ciência e Tecnologia.

Como conseqüência, a Internet seria custeada pela Rede Nacional de Ensino e Pesquisa

(RNP), através do e-mail da Sr" Beatriz Zoss, de treze de outubro de dois mil e oito.

Assim, ele continuou, o gasto de R$ 280.000,00 (Duzentos e oitenta mil reais) em

Internet no início do corrente ano, tem retornado em forma de recurso suplementar aos

campi de Frederico Westphalen e Palmeira das Missões. Concluindo, a conexão com a

Internet será com todos os campi da UFSM, na modalidade de convênio de cinco anos,

podendo ser renováveis na medida do necessário. Esgotou-se o assunto. Em seguida, o

prof. Genesio registrou uma crítica positiva em relação ao empenho de todos nas

atividades relativas às semanas acadêmicas, ao que todos os Conselheiros

concordaram. Nesse momento, a prof" Cláudia Herte de Moraes, Coordenadora do

Curso de Comunicação Social - habilitação Jornalismo, entrou na reunião. Em

seqüência, o prof. Edison informou o Conselho do Centro sobre a I Semana Acadêmica

de Engenharia Florestal, a ser realizada no período de dezenove a vinte e um de

novembro do corrente. Por sua vez, o prof. Vanderlei comunicou que o Curso de

Agronomia cogita criar um laboratório didático vinculado ao Departamento de

Agronomia. Para tanto, ele apresentou o projeto aos Conselheiros. Ao ser questionado
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sobre maiores detalhes e encaminhamento do projeto, o prof. Vanderlei disse que seria

necessário uma área no campus Frederico Westphalen. Para encerrar este assunto, o

prof. Genesio ponderou que houvesse prazo para submeter o projeto à análise. Então, o

prof. Gilberto divulgou a participação do Centro no evento MEP 2008 e indicou que

isso não aparecera na página do Centro, conforme suas solicitações via e-mail, ao que a

prof" Cláudia disse que, por ordem técnica, as mensagens recebidas tiveram problemas

de recebimento. Sendo assim, ela orientou aos Conselheiros que enviassem seus

documentos através de anexos aos e-mails, inclusive imagens, se tiverem. O prof.

Gilberto também registrou que os comunicados de justificativas de ausências por parte

dos Conselheiros comparecerem às reuniões do Conselho do Centro deveriam ser com

antecedência, evitando transtornos para dar início a elas. Depois, o prof. Edison passou

ao Conselho do Centro que, a respeito da última reunião do CEPE, o Reitor, prof.

Clovis, informara que estaria em estudo a liberação e alteração do número de funções

gratificadas na Universidade Federal de Santa Maria. Se aprovada, a sua

implementação ocorreria até janeiro de 2010. O prof. Vanderlei comunicou que sua

presença no dia do aniversário do Centro esteve comprometida porque teve que

acompanhar a apresentação de trabalhos acadêmicos do Curso de Agronomia na

semana acadêmica da URI, campus Frederico Westphalen. O prof. Genesio, por fim,

disse que toda comunidade acadêmica deveria estar atenta à Jornada Acadêmica

Integrada (lAI) , campus Santa Maria, momento em que não seria conveniente marcar

provas e outras atividades. Considerando, ainda, os cento e cinco trabalhos enviados

deste Centro, setenta e cinco foram aprovados para apresentação nesse campus.

Segundo informações do Gabinete de Projetos, ele informou que as apresentações dos

trabalhos estariam organizadas para serem no mesmo dia. Esgotada a ordem do dia,

nada mais havendo a tratar, o professor Genesio encerrou os trabalhos. Para constar,

eu, Jorge Paiva da Silva, lavrei esta Ata, que será assinada por todos os participantes.
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