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ATA DA 31a REUNIÃO DO CONSELHO DO

CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR NORTE-RS.

2 Às oito horas e trinta minutos do dia trinta de abril do ano de dois mil e nove, reuniram-

3 se no Centro de Educação Superior Norte-RS, no Campus de Palmeira das Missões, os

4 membros do Conselho do Centro, estando presentes os professores Genesio Mario da

5 Rosa, Diretor do Centro; Rogério Folha Bermudes, Vice-Diretor do Centro; Vanderlei

6 Rodrigues da Silva, Coordenador do Curso de Agronomia; Claudia Herte de Moraes,

7 Coordenadora do Curso de Comunicação Social - Habilitação Jornalismo; Edison

8 Bisognin Cantarelli, Coordenador do Curso de Engenharia Florestal; Ana Gabriela de

9 Freitas Saccol, Coordenadora do Curso de Zootecnia; Gilberto Martins Santos,

LO Coordenador Pró-Tempore do Curso de Administração; Alice do Carmo Jahn,

11 Coordenadora do Curso de Enfermagem; Arei Dirceu Wastowski Coordenador Pró-

12 Tempore do Curso de Engenharia Ambiental; Nilce Coelho Peixoto Coordenadora Pró-

13 Tempore do Curso de Nutrição; Alessandra Bernadete Trovó de Marqui, Coordenadora

14 Pró-Tempore do Curso de Ciências Biológicas; Jose Antonio Meira da Rocha

15 Coordenador Pró-Tempore do Curso de Relações Públicas Enfase em Multimídia; e os

16 técnicos administrativos Fernando Leviski Bueno, Secretário do Centro, Anderson

17 Oliveira Sobroza, representante dos técnicos administrativos do Campus Frederico

L8 Westphalen e Andrei Espig Pozzobon, representante dos técnicos administrativos do

19 Campus de Palmeira das Missões. Participaram também os acadêmicos Josiane Canterle,

20 representante discente do Campus de Frederico Westphalem e Andressa Flores

21 representante discente do Campus de Palmeira das Missões. Esteve presente ainda o

22 professor Jose Alexandre Magrini Pigatto. O Diretor, professor Genésio, deu por aberta a

23 sessão, e de imediato deu posse aos novos Conselheiros, Anderson Sobroza, Alessandra

24 de Marqui, Andressa Flores e Jose Antonio da Rocha. O servidor Andrei informou que

25 f~Oiacertado entre
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1 ocupar uma nova vaga aberta neste Conselho. A acadêmica Andressa Flores informou

2 que não há consenso quanto a que classe ocupará a vaga primeiro. O professore Genesio

3 informou que estas classes precisam chegar a um consenso a este respeito, não cabe ao

4 Conselho decidir quem ocupará a vaga. O próximo ponto tratado foi sobre aprovação de

5 concursos públicos. O professor Vanderlei leu o Parecer N. 021/2009 da CLN sobre

6 Concurso Público para professor Adjunto da área de Gestão de Pessoas, Psicologia

7 Aplicada a Administração e Sociologia Aplicada a Administração, no qual foi aprovado

8 o seguinte candidato: Tonia Magali Moraes Brum, com nota final 8,585. O Parecer

9 apresentado foi favorável a aprovação e foi aprovado por unanimidade. O professor

10 Vanderlei leu o Parecer N. 022/2009 da CLN sobre Concurso Público para professor

11 Adjunto da área de Proteção Florestal, no qual não houve candidatos aprovados. O

12 Parecer apresentado foi favorável a aprovação e foi aprovado por unanimidade. O

13 professor Gilberto leu o Parecer N. 020/2009 da CLN sobre Concurso Público para

14 professor Adjunto da área de Enfermagem na Administração dos Serviços de Saúde, no

15 qual foi aprovado o seguinte candidato: Liane Beatriz Righi, com nota final 8,27. O

16 Parecer apresentado foi favorável a aprovação e foi aprovado por unanimidade. O

17 professor Gilberto leu o Parecer N. 023/2009 da CLN sobre Concurso Público para

18 professor Adjunto da área de Teoria Geral da Administração, no qual foram aprovados

19 os seguintes candidatos: Gilnei Luiz de Moura, com nota final 8,695 e Ana Elizabeth

20 Moiseichyk com nota final 8,190. O Parecer apresentado foi favorável a aprovação e foi

21 aprovado por unanimidade. O professor Vanderlei leu o Parecer N. 024/2009 da CLN

22 sobre Concurso Público para professor Adjunto da área de Enfermagem no Cuidado ao

23 Adulto, no qual foi aprovado o seguinte candidato: Nara Marilene Oliveira Girardon

24 Perlin, com nota final 7,50. O Parecer apresentado foi favorável a aprovação e foi

25 aprovado por unanimidade. A seguir foi discutida a aprovação de Cursos de EAD. O

26 professor Pigatto passou aos conselheiros maiores informações a respeito da

27 funcionamento dos Cursos de EAD, falou que haverá uma capacitação para os docentes

28 que irão trabalhar nestes projetos, que haverá a possibilidade vagas para docentes para

29 este cursos e que a carga horária ocupada com estas atividades é separada da carga

30 horaria de trabalho dos demais cursos do Centro, sendo que o docente recebe uma

31 remuneração especifica pelas atividades de EAD. A professora Ana Gabriela
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1 lido pelo professor Vanderlei o parecer 19/2009 da CLN para aprovação do Projeto do

2 Curso de Especialização em Gestão Pública, na modalidade a distância. Foi informado

3 pelo professor Genesio e pelo professor Edison que deverá ser acrescentado o número de

4 pólos e o número de alunos do Curso no Parecer. O Parecer apresentado foi favorável a

5 aprovação e foi aprovado com as alterações sugeridas. O professor Vanderlei leu o

6 parecer 018/2009 da CLN sobre a aprovação do Projeto do Curso de Especialização em

7 Gestão de Organização Pública em Saúde, na modalidade a distância. O parecer

8 apresentado foi favorável a aprovação e foi Aprovado. O professor Vanderlei leu o

9 parecer 15/2009 da CLN sobre Protocolo de Intenções entre a UFSM e a Prefeitura

10 Municipal de Iraí. O parecer apresentado foi favorável a aprovação e foi aprovado por

11 unanimidade. O servidor Andrei leu o parecer 17/2009 sobre Termo de Cooperação

12 Técnica entre a UFSM e o Centro de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente

13 para o desenvolvimento de aulas práticas. O parecer apresentado foi favorável a

14 aprovação e lido foi aprovado. Sobre novos cursos do REUNI o professor Genesio

15 informou que continuam abertas discussões quanto a apresentação de propostas de

16 Cursos, tanto para Palmeira das Missões quanto para Frederico Westphalen. O professor

17 Gilberto expôs a proposta de um Curso de graduação da área das Ciências Econômicas

18 voltado para o agronegócio, com inicio previsto para o ano de 2010. o professor

19 Vanderlei expôs a proposta de um Curso Superior de Tecnologia em Agronegócio, com

20 funcionamento noturno e com abertura de 50 vagas. O professor Arei expôs a proposta

21 de Curso de Sistemas de Informação, com funcionamento noturno. O professor Genesio

22 solicitou aos Conselheiros que repassem aos seus colegas as propostas apresentadas e

23 tragam a este Conselho o posicionamento de seus pares. O professor Genesio informou

24 também que a prioridade do Centro é criar um Curso noturno em Frederico Westphalen

25 como consta no Projeto do REUNI, mantendo também a possibilidade de criação de

26 outros Cursos. O professor Gilberto expôs fala defendendo a criação de um novo Curso

27 em Palmeira das Missões. Foi definido prazo até o dia vinte de maio para que seja dado

28 retorno à Direção quanto as propostas apresentadas. O professor Edison falou que é

29 preCISO ter cuidado na criação de novos Cursos com relação a falta de docentes e

30 técnicos-administrativos para atuar nestes Cursos. Sobre a prestação de contas de ano de

31 dois mil e oito foram apresentadas as planilhas de controle de gastos e passadas algumas
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1 realizado trabalho para identificar materiais licitados ainda não entregues aos

2 Departamentos. A prestação de contas do ano de dois mil e oito apresentada foi aprovada

3 por unanimidade. O próximo assunto tratado foi sobre o desenvolvimento de um índice

4 de distribuição de recursos para o Centro. Após discussões foi definido que será feita

5 uma comissão para apresentar uma proposta, a referida comissão será composta por três

6 pessoas, o servidor Cleomar Fabrizzio, o professor Gilberto Santos, e um aluno que será

7 indicado pelos discentes. Sobre os recursos para FIPE/FIEX o professor Genesio

8 informou que devido a publicação de editais para estes programas definiu "ad

9 referendum" que o recurso para estas bolsas seria o mesmo percentual fixado ano

10 passado, e coloca neste momento para aprovação deste Conselho a manutenção ou

11 alteração deste percentual. Após discussões definiu-se que será mantido o percentual do

12 ano passado para dois mil e nove. O professor Genesio expôs informações sobre o

13 Programa de Incentivo à Formação Científica de Estudantes Moçambicanos e

14 Angolanos. Sobre o programa pro-doutoral da CAPES o professor Genesio repassou o

15 material para os Departamentos para conhecimento e analise deste programa. Sobre o

16 Regimento do Centro o professor Genesio informou que o mesmo esta em tramitação no

17 Conselho Universitário e que foi baixado para diligencias devido a solicitações do

18 Diretório Central de Estudantes e informou que precisará ser formada uma nova

19 comissão para analisar as alterações propostas. O professor Genesio expôs problemas

20 que estão ocorrendo com a utilização dos carros do Centro e solicitou que os

21 Coordenadores repassem aos colegas orientações sobre o caso. O professor Edison

22 questionou os Coordenadores sobre a questão de sobra de vagas nos Cursos do Centro.

23 Os demais Coordenadores presentes informaram a situação de seus Cursos. O professor

24 Genesio informou que é preciso pensar na possibilidade de flexibilizar os editais de

25 ingresso/reingresso. O professor Edison questionou sobre as provas do vestibular

26 extraordinário. O professor Genesio informou que as provas deverão ser realizadas nos

27 Campi. A professora Ana Gabriela informou o Curso de Zootencia vai sediar quinta

28 edição do Premio Destaques da Zootecnia. Esgotada a ordem do dia e como ninguém

29 mais fez uso da palavra, o professor Genesio deu por encerrada a sessão e, para constar,

30 eu, Fernando ~,e1\ki Bueno, lavrei a p~se~te Ata que será
31 participantes. ~ I V'n.t.-re'~ J~~" 'ql~:::>J
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