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1 ATA DA z- REUNIÃO DO CONSELHO DO
CAMPUS DE FREDERICO WESTPHALEN

2 Às dez horas e três minutos do dia vinte e seis de abril de dois mil e dezesseis,

3 reuniram-se no Centro de Convivência dos Servidores, no Campus de Frederico

4 Westphalen, sob a presidência do Diretor pro tempore do Campus, Professor

5 Bráulio Otomar Caron, os Conselheiros: Lana D'Avila Campanella, Vice-Diretora

6 pro tempore da UFSM Campus de Frederico Westphalen; Claudir Basso,

7 Coordenador do Programa de Pós Graduação em Agronomia, Agricultura e

8 Ambiente; Antonio Luis Santi, Chefe do Departamento de Ciências Agronômicas

9 e Ambientais; Rafaelo Balbinot, Chefe do Departamento de Engenharia Florestal;

10 Luciano Miranda, Chefe do Departamento de Ciências da Comunicação; Cristiano

11 Bertolini Coordenador pro tempore do Curso de Sistemas de Informação; Eliane

12 Pereira dos Santos, Coordenadora do Curso de Engenharia Ambiental e Sanitária

13 Malva Mancuso Chefe do Departamento de Engenharia e Tecnologia Ambiental;

14 Claudia Herte de Moraes, Coordenadora Substituta do Curso de Jornalismo -

15 Bacharelado; Patrícia Milano Pérsigo, Coordenadora pro tempore do Curso de

16 Relações Públicas - Bacharelado; Claudiosir Roque dos Santos e Sara Spolti

17 Pazuch, representantes dos servidores técnicos administrativos, Carine Zandoná

18 e Cleusa Maria Jung, representantes dos discentes dos cursos de graduação,

19 para a segunda reunião do Conselho do Campus de Frederico Westphalen, na

20 qual foram deliberados os seguintes assuntos: Pareceres da CLN e Assuntos

21 Gerais. Inicialmente o Professor Braulio Otomar Caron saudou e agradeceu a

22 presença de todos, e solicitou que fosse acrescentado um item na pauta da

23 presente reunião, leitura e aprovação da ata da reunião anterior, o que foi aceito

24 pelos conselheiros. Dando prosseguimento a reunião, a Secretária do Conselho

25 Terezinha de Fatima Poncio procedeu a leitura da Ata da primeira reunião do

26 Conselho do Campus, a que foi aprovada com as seguintes correções:

27 acrescentar o termo pro tempore aos Coordenadores Cristiano Bertolini e Patricia

28 Milano Pérsigo. Na sequência cedeu-se a palavra a CLN. O Presidente Luciano

29 Miranda fez a leitura do Parecer de número 01/2016 referente ao Concurso

30 Público par~ Professor Adjunto na Área de Linguística, Letras e Artes/Linguística
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31 do Departamento de Ciências da Comunicação, do Campus de Frederico

32 Westphalen, no qual foram aprovados os candidatos: Marluza Terezinha da Rosa

33 aprovada em primeiro lugar com nota final sete vírgula oitenta e seis; Márcia Elisa

34 Vanzin Boabaid aprovada em segundo lugar com nota final sete vírgula cinquenta

35 e seis e Cristiane Salete Florek aprovada em terceiro lugar com nota final sete

36 vírgula treze. A Comissão de Leis e Normas emitiu parecer favorável à

37 homologação do resultado do concurso, o qual foi aprovado pelos demais

38 conselheiros. Em seguida, o professor Bráulio deu posse no Conselho à

39 professora Stela Maris Kulczynski, Coordenadora Substituta do Curso de

40 Agronomia. Na sequencia assuntos gerais, a saber: Teste Toifl- Associação dos

41 Servidores Prainha Iraí - IDR e encaminhamentos do DECOM. Com a palavra,

42 o professor Braulio explana sobre uma demanda referente a possibilidade de

43 realização da prova do Toifl aqui no Campus de Frederico Westphalen, desde que

44 tivesse um número mínimo de inscritos para a viabilização da aplicação do teste.

45 Neste sentido, o professor Braulio salienta que o posicionamento da direção é que

46 a UFSM sede deve, também, vir atender as demandas do Campus de Frederico

47 Westphalen e, dessa forma, a direção se empenhou para que de fato fosse

48 realizado este teste aqui, tendo como local o Salão Social do Instituto Farroupilha.

49 Neste contexto, também foi viabilizado horário de ônibus especial neste dia.

50 Destacou, ainda, a importância de se buscar junto à sede a viabilização das

51 demandas do Campus. Em seguida, foi abordado o assunto do Agendamento de

52 refeições, junto ao Restaurante Universitário. Com relação ao tema o professor

53 Braulio explica que estão sendo providenciados os equipamentos necessários

54 para que possa ser feito o agendamento. Na mesma temática o servidor Jever

55 explica que o equipamento é uma impressora fiscal, a Universidade Federal de

56 Santa Maria por ser um órgão público não teria a necessidade de emitir cupom

57 fiscal e que estão trabalhando internamente na UFSM para resolver estas

58 pendências e então o agendamento será viabilizado. Dando prosseguimento a

59 sessão com assuntos gerais referente a criação da associação dos servidores

60 para utilização da prainha de Iraí. Com a palavra a servidora Sandra Valeria

61 Binotlo, mem~ro da Comissão de criação da Associação, explana que urgiu a2?~~1~ A ~



Ministério da Educação
Universidade Federal de Santa Maria
Campus de Frederico Westphalen
Conselho do Camous

1960

62 possibilidade e o desejo de utilizar a prainha em Iraí como área de camping e

63 lazer. Nesse sentido, foi solicitado a Reitoria um parecer e foi recebida a

64 orientação que teria que ser criada uma associação de servidores. Em seguida foi

65 decido em reunião dos servidores criarem esta associação. O professor Braulio

66 explica que por não ter um processo, a direção viabilizou as tratativas junto a

67 Reitoria para agilizar a formalização da referida associação. Continuando o

68 assunto, a servidora Sandra informa que será criada a primeira diretoria e que

69 tem vários trâmites legais para formalizar. Destaca ainda, que a associação

70 também poderá ser utilizada para buscar convênios com supermercados,

71 farmácias, entre outros convênios. Na sequencia o professor Braulio destacou a

72 visita formal do professor Reitor Paulo Afonso Burmann ao Campus, na qual

73 foram realizadas visitas aos setores do campus, dialogando e ouvindo as

74 demandas, entre as quais salientou a solicitação do Setor de Tecnologia de

75 Informação com relação a vinda de um técnico de tecnologia de informação para

76 atender o afastamento por interesse do servidor lulisloi Zacarias, que foi

77 compreendida pelo Reitor, e foi feito o encaminhamento de um memorando da

78 direção junto a Progep solicitando a viabilização de uma vaga no próximo

79 concurso da UFSM. Na mesma direção, a solicitação do NAP- Núcleo de Apoio

80 Pedagógico de duplicação das casas de estudantes. Dando prosseguimento a

81 reunião, o servidor responsável pelo setor financeiro do Campus Jever Santos de

82 Azevedo explica sobre o IDR do exercício corrente, que foram recebidas e

83 repassadas as planilhas com a posição oficial do IDR do Campus, juntamente

84 com as informações de corte referente a diárias e custeio. Nesse sentido a

85 orientação é utilizar, isto é, comprometer o recurso orçamentário o quanto antes,

86 para que o risco de se perder os recursos sejam minimizados. Salienta ainda que

87 o número de professores novos serão acrescentados e, dessa forma, atualizados

88 os cálculos nas planilhas e, em seguida, repassados aos Departamentos. Na

89 sequencia, informes do DECOM. Com a palavra o conselheiro Luciano Miranda, o

90 qual explana sobre a consulta a direção e vice-direção do campus, e o dia do

91 debate com os candidatos ao pleito, considera um momento importante, destaca

92 o amaQu!ectnento democrático com o qual o processo está ocorrendo e que
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93 foram demandas, pela Comissão de Consulta, ao DECOM, de equipamentos e

94 serviços para viabilizar o referido debate. Salienta que o DECOM se prontificou a

95 prestar esse serviço e atender esta demanda e solicita que todos mobilizem a

96 comunidade acadêmica a se engajar no intuito de viabilizar um ótimo evento. Na

97 sequencia a Conselheira Eliane Pereira dos Santos, membro da Comissão de

98 Consulta, fez um agradecimento público ao Conselheiro Reges Toni Schwaab

99 pela elaboração das regras do debate. Esgotada a ordem do dia e como ninguém

100 mais fez uso da palavra, o Diretor 8ráulio Otomar Caron deu por encerrada a

101 sessão e, para constar, eu, Terezinha de Fatima Poncio, secretária do co elho,
"'.V

102 lavrei a pr;sente Ata que será assinada por todos os particiPantes/<, e..Jc.:c-.: or":(~"--,~.
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NOME DO CONSELHEIRO ASSINATURA

Antônio Luis Santi

Braulio Otomar Caron

Carine Zandoná

Claudir José Basso

Cleusa Maria Jung

Cristiano Bertolini

Claudiosir Roque dos Santos

Edner Baumhardt

Eliane Pereira dos Santos

Elvis Felipe Elli

Gizelli Moiano de Paula

Lana D' Ávila Campanella

Luciano Miranda

Malva Andrea Mancuso

Patnicia Milano Pérsigo

Rafaelo Balbinot

Reges Toni Schwaab

Sara Spolti Pazuch

Sidnei Renato Silveira

Assinatura de Conselheiro Substituto:
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