
CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR NORTE-RS.

A TA DA 30a REUNIÃO DO CONSELHO DO
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Às oito horas e trinta minutos do dia dezessete de março do ano de dois

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

Frederico Westphalen, 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; Marlon Nadal Maciel, Coordenador Substituto do Curso de

Zootecnia; Gilberto Martins Santos, Coordenador Pro-Tempore do Curso de

Administração; Alice do Carmo Jahn, Coordenadora do Curso de Enfermagem; Arei

Dirceu Wastowski, Coordenador Pro-Tempore do Curso de Engenharia Ambiental;

Nilce Coelho Peixoto, Coordenara Pro- Tempore do Curso de Nutrição; Débora

Cristina Lopez , Coordenadora Pro-Tempore do Curso de Relações Publicas Ênfase

em Multimídia; e os técnicos administrativos Fernando Leviski Bueno, Secretário do

Centro, Jorge Paiva da Silva, representante dos técnicos administrativos do Campus

Frederico Westphalen e Andrei Espig Pozzobon, representante dos técnicos

administrativos do Campus de Palmeira das Missões. Participou também o professor

Elias Mengarda e a aluna Josiane Canterle representante dos discentes do Campus de

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

imediato deu posse aos novos representantes dos Técnicos-Administrativos, em

Frederico Westphalen o senhor Jorge Paiva da Silva e em Palmeira das Missões o

senhor Andrei Espig Pozzobon. A seguir foi realizada aprovação do Concurso Publico

para Docente na área de Biologia e Microbiologia do Solo, sendo aprovados os

seguintes candidatos: Rodrigo Ferreira da Silva com nota 8,20 e Carolina Riviera
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substituto para a professora Sirlei Glasenapp no CEPE, o escolhido foi o professor

Arei Wastowski, que ocupará a suplência da professora Claudia Herte de Moraes. A

respeito do novo Curso noturno a ser implantado no Centro o professor Genésio falou

inicialmente que os recursos destinados aos novos cursos não estão claramente

definidos, assim como a defmição do numero de técnicos administrativos. A

professora Caroline falou que é necessária primeiramente à instalação da estrutura de

iluminação e calçamento para ter acesso noturno ao Campus. O professor Gilberto

falou que manteve contato com a Comissão Permanente de Pessoal Docente e obteve

a informação de que as vagas de docente do REUNI para este ano ainda não estão

liberadas para nomeação, a previsão seria para o segundo semestre. O professor

Vanderlei expôs que tem a proposta de criação de um Curso na área do Agronegócio.

A professora Caroline falou que o seu Departamento ainda não tem uma proposta

fechada, pois estão trabalhando ainda com quatro propostas. O professor Arei expôs a ~~

proposta de criação de um Curso de Sistemas de Informação e repassou a todos r
informações sobre o mesmo. Foi apresentada uma preocupação com a distribuição do

número de professores, número de alunos por curso e recursos para novos cursos do

REUNI, que não estão seguindo os critérios anteriormente divulgados. O professor

Edison falou que devemos levar em conta na escolha de novos cursos o mercado de

trabalho para os alunos formados. O professor Genésio fixou prazo até o dia sete de

abril para que os Departamentos encaminhem suas propostas para os novos cursos que

deverão ser criados e a partir daí se iniciem as discussões para defmir o assunto. Sobre

o vestibular dos novos Cursos do REUNI o professor Genésio informou que será

realizado nos dias trinta e um de maio e primeiro de junho e que se possível será

realizado nos Campi. A respeito da proporcionalidade de setenta por cento de

docentes neste Conselho fica criada um nova vaga para técnicos-administrativos ou

discentes devido a entrada no Conselho dos Coordenadores dos novos Curso, desta

forma para a próxima reunião deverá ser indicado um novo representante de um

destes segmentos. Sobre o orçamento do Centro o professor Genésio informou que

estão previstos para este ano oitocentos e trinta mil reais para custeio e quatrocentos e

dois mil trezentos e noventa e dois reais para investimento, deste recurso foram

contigeneiados dezesseis mil reais de Custeio e cento vinte mil reais de investimento,

ficando oitocentos e catorze mi duzentos e oitenta e dois mil
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trezentos e noventa e dois reais de investimento. Como os valores totais deste

orçamento não estão ainda definidos a Direção do Centro esta liberando vinte mil

reais do recurso de custeio para casa Departamento e após será realizada a divisão

pelo IDR. Alem disto ficou definido que ate o dia vinte de abril os Departamentos

deverão entregar as listas com as suas necessidades de compra. Sobre a criação do

calendário de atividades do Centro o senhor Jorge passou algumas informações e

mostrou o material que foi criado. Após votação foi aprovado por unam idade a

criação deste calendário que terá o seu conteúdo flexível podendo ser alterado

conforme as necessidades do Centro. Na pauta de assuntos gerais o primeiro assunto

tratado foi sobre o projeto de cadernos didáticos. O professor Elias falou que o projeto

foi desenvolvido por ele, pelo professor Jorge e pelos componentes do grupo de apoio

pedagógico, e que este material será distribuído aos Coordenadores para análise. O

professor Elias a seguir explicou as informações que contem o projeto e passou outras

informações aos Conselheiros. O conselheiro Jorge falou que estes cadernos didáticos

serão encaminhados pelo Núcleo de Apoio Pedagógico. Foi fixado prazo ate o dia

oito de maio para que os Departamentos analisem este projeto e informem suas

contribuições a equipe responsável. O professor Edison falou sobre o regime de cotas

no vestibular e disse que os Cursos do CESNORS foram prejudicados no ingresso de

novos alunos. O problema ocorreu no número de candidatos da cota E que não foi

suficiente para preencher as vagas existentes. A professora Alice relatou o caso de um

aluno cadeirante que ingressou no Curso de Enfermagem e fez a observação de que o

Centro não esta preparado para receber este tipo de aluno. O próximo assunto trazido

pelo professor Edison foi quanto a criação dos Departamentos dos novos Cursos do

REUNI. O professor Genésio falou que ainda não foi iniciada esta discussão porque

as definições da UFSM quanto a este assunto não estão claras. O professor Edison

repassou informações sobre assuntos tratados na reunião do CEPE. Sobre a

participação em Cursos de Dinter foi informado que também há a necessidade do

cumprimento de quatro anos de efetivo serviço, e que deve-se procurar outras

instituições para fechar turmas para estes cursos. O professor Genésio informou que

esta aberto prazo para quem quiser inscrever-se para cuidar provas do Concurso para

Técnicos-Administrativos da UFSM. O senhor Jo ge informou que será iniciado novo

O senhor Andrei
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solicitou que seja definido um recurso de diárias para viagens de técnicos-

administrativos a eventos. 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, Femando;:t::;Li a presenteA=e~ aS5 ~

~ ~,,~k~~


