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CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR NORTE-RS.
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Às oito horas e trinta minutos do dia vinte e seis de novembro do ano de

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

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

professores Genesio Mario da Rosa, Diretor do Centro; Rogério Folha Bermudes,

Vice-Diretor do Centro; 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; Ana Gabriela de Freitas Saccol, Coordenadora do Curso de

Zootecnia; Sirlei Glasenapp, Coordenadora do Curso de Administração; Alice do

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

Fernando Leviski Bueno, Secretário do Centro, Luciano Marcelo Cardoso,

representante dos técnicos administrativos do Campus Frederico Westphalen e Seris de

Oliveira Matos, representante dos técnicos administrativos do Campus de Palmeira das

Missões, além da aluna Josiane Canterle, representante dos acadêmicos do Campus de

Frederico Westphalen. O Diretor, professor Genésio, deu por aberta a sessão, e passou

de imediato aos assuntos da pauta. O primeiro assunto discutido foi sobre as vagas

docentes. O professor Genésio falou que já foram liberadas as vagas de dois mil e nove

e precisa-se decidir como serão realizados os concursos. Inicialmente foi feito uma

retrospecti va da decisão anterior sobre o número de vagas que caberia a cada curso,

assunto que deliberado em reunião anterior deste Conselho. O professor Edison e a

professora Ana solicitaram que fosse rediscutida a decisão que definiu o número de

vagas dos Departamentos. Em se uida foram discutidasf?'. r JM ~ ~ (]i; - fBe ftIIt
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quatorzc vagas restantes do projeto. Após as discussões houve sugestão para os

Coordenadores se reunirem e realizar um cálculo das horas-aula de cada Curso e a

partir deste cálculo determinar o número total de vagas de cada Curso. Foi marcado

para o dia seis de janeiro de dois mil e nove uma nova reunião deste Conselho para

decidir sohre a distribuição destas vagas. O conselheiro Luciano expôs que os assuntos

que l"OSS3111gerar discussões muito grandes possam ser tratados previamente a reunião.

O professor Genésio expôs que foram liberadas para o Centro novas vagas de

Técnico/vdrnistrativo, sendo quatro vagas de técnico de laboratório-area e uma de

A Il'!l isra de Tecnologia de Informação. Foram solicitados para concurso duas vagas de

lalv-ratorista de biologia para o Campus de Palmeira das Missões e duas vagas para

l.ihornrorista de solos e rochas para o Campus de Frederico Westphalen, além de uma

vaga para Analista de Tecnologia de Informação. Sobre as vagas do REUNI para

h;C'licns-!\dministrativos o professor Genésio falou que não tem noticias destas vagas.

O nrr. .irno ponto da pauta foi sobre a Renovação dos membros da Comissão de

T l'oishr:fio e Normas. Conforme consta no Regimento Interno do Centro esta comissão

d vc ser formada exclusivamente por Conselheiros. O professor Edison pediu para sair

ch Comissão, bem como a professora Alice e professora Sirlei. A professora Caroline

fll"lI CJIIC a professora Claudia Herte gostaria de permanecer na Comissão. Foi

5' 10 ri 'o o conselheiro Luciano para integrar a comissão. Proposta de formação da

11'lVn Comissão: titular Luciano Cardoso, suplente Claudiossir dos Santos; titular

CI:lUrl;'1 J lcrtc. suplente Caroline Casali; titular Vanderlei Rodrigues, suplente Adriana

7t'Ccl: titular Gilberto Santos, suplente Ana Gabriela Saccol; titular Seris Matos,

~"nk,"" !\ndrci Spig. Após votação a proposta foi aprovada por todos os presentes.

~;<-t('n1:1 de Concessão de Diárias e Passagens. O professor Genésio expôs que entrará

('1'1 fl'''r-ion:1I11ento o novo sistema de pagamento de diárias, que será digital, haverá

s "'viclnrcs cadastrados no sistema para solicitar as diárias e a direção será responsável

I" :.11I"'lOlng:lr as solicitações e conferir a prestação de contas. As diárias deverão ser

r,'dir1·'o.; com antecedência mínima de cinco dias. Sobre o Projeto Político Pedagógicor r ~ ~. ~cj3 pye dfI :5 . ~f'~
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da Enfermagem a professora Alice falou que foi solicitado pelo Conselho de Ensino

Pesquisa e Extensão da UFSM que o Conselho do Centro homologue novamente este

Projeto porque não foram apresentadas anteriormente todas as alterações. Após

discussões foi homologado o Projeto Político Pedagógico. Sobre o horário de verão da

Universidade o professor Genésio expôs que o atendimento ao publico neste período

será das sete e trinta horas ate as treze e trinta horas. Foram informados também outros

horários para as festas de fim de ano e para o período do Vestibular. A professora Ana

Gabriel.i falou sobre um trabalho do servidor Lairton que criou uma planilha que

obtem do SIE as informações sobre os nomes dos alunos e calcula as médias, além de

outras informações. O professor Genésio solicitou que os membros da Comissão de

Legislação c Normas escolham o seu presidente. A professora Caroline solicitou que

seja incluída na pauta da próxima reunião o Projeto Político Pedagógico da

Comun icação Social e a professora Ana solicitou que sejam incluídos os Concursos da

Zootecnia. 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, Fernando Leviski

Bueno, lavrei a presente Ata que será assinada por todos os particiPante~'~i' :'
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