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ATA DA 32a REUNIÃO DO CONSELHO DO

CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR NORTE-RS.

2 Às oito horas e trinta minutos do dia vinte e oito de maio do ano de dois mil e nove,

3 reuniram-se no Centro de Educação Superior Norte-RS, no Campus de Frederico

4 Westphalen, os membros do Conselho do Centro, estando presentes os professores Genesio

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

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

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

8 Bisognin Cantarelli, Coordenador do Curso de Engenharia Florestal; Marlon Nadal Maciel,

9 Coordenador Substituto do Curso de Zootecnia; Gilberto Martins Santos, Coordenador Pró-

10 Tempore do Curso de Administração; Arei Dirceu Wastowski Coordenador Pró-Tempore do

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

12 Curso de Nutrição; Alessandra Bernadete Trovó de Marqui, Coordenadora Pró-Tempore do

13 Curso de Ciências Biológicas; e os técnicos administrativos Fernando Leviski Bueno,

14 Secretário do Centro, Jorge Paiva da Silva, representante dos técnicos administrativos do

15 Campus Frederico Westphalen e Andrei Espig Pozzobon, representante dos técnicos

16 administrativos do Campus de Palmeira das Missões. Participaram também os acadêmicos

17 Josiane Canterle, representante discente do Campus de Frederico Westphalen e Andressa

18 Flores e Lairton Martins representantes discentes do Campus de Palmeira das Missões. O

19 Diretor, professor Genésio, deu por aberta a sessão, e de imediato deu posse ao novo

20 Conselheiro, Lairton Martins. A seguir foi realizada a aprovação da ata da reunião anterior,

21 o professor Edison solicitou que conste em ata o teor dos pareceres da CLN, constando se

22 eles foram favoráveis ou contrários a aprovação. A ata foi aprovada por unanimidade. Após

23 foi passada a palavra a CLN para leitura dos pareceres. O servidor Andrei leu o Parecer N.

24 35/2009 da CLN sobre
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1 Ambiental, no qual foi aprovado o seguinte candidato: Pedro Daniel da Cunha Kemerich,

2 com nota final 7,65. O parecer da CLN foi favorável à aprovação e foi aprovado por este

3 Conselho por unanimidade. O professor Vanderlei leu o Parecer N. 25/2009 da CLN sobre

4 Concurso Público para professor Adjunto da área de Solos e Máquinas e Implementos

5 Agrícolas, no qual foram aprovados os seguintes candidatos: Paulo Sergio Góis Almeida,

6 com nota final 7,62; Flavia Carvalho da Silva Fernandes, com nota 7,04; e Rodinei Facco

7 Pegoraro, com nota 7,00. O parecer da CLN foi favorável à aprovação e foi aprovado por

8 este Conselho por unanimidade. O professor Gilberto leu o Parecer N. 26/2009 da CLN

9 sobre Concurso Público para professor Adjunto da área de Extensão, Economia e

10 Desenvolvimento Rural, no qual foram aprovados os seguintes candidatos: Oscar Augustin

11 Torres Figueredo, com nota final 7,840; Ricardo Howes Carpes, com nota final 7,750;

12 Nardel Luiz Soares da Silva, com nota final 7,550. O parecer da CLN foi favorável à

13 aprovação e foi aprovado por este Conselho por unanimidade. O servidor Andrei leu o

14 Parecer N. 27/2009 da CLN sobre Concurso Público para professor Adjunto da área de

15 Cadeias Produtivas e Mercados Agropecuários, no qual foram aprovados os seguintes

16 candidatos: Luciana Fagundes Christofari, com nota final 8,22; Fabiana Nunes Vaz, com

17 nota final 7,60; Adriano Lago, com nota final 7,49. O parecer da CLN foi favorável à

18 aprovação e foi aprovado por este Conselho por unanimidade. A professora Claudia leu o

19 Parecer N. 28/2009 da CLN sobre Concurso Público para professor Adjunto da área de

20 Melhoramento Animal, no qual foram aprovados os seguintes candidatos: Fernanda Cristina

21 Breda Mello, com nota final 8,37; Marcela Bicca Bragança Corrêa, com nota final 7,00. O

22 parecer da CLN foi favorável à aprovação e foi aprovado por este Conselho por

23 unanimidade. O professor Vanderlei leu o Parecer N. 29/2009 da CLN sobre Concurso

24 Público para professor Adjunto da área de Nutrição e Dietoterapia, no qual foram aprovados

25 os seguintes candidatos: Loiva Beatriz Dallepiane, com nota final 8,74; Karine de Cássia

26 Freitas, com nota final 7,21; Leticia da Silva Souza com nota final 7,02. O parecer da CLN

27 foi favorável à aprovação e foi aprovado por este Conselho por unanimidade. O professor

28 Gilberto

c\'
eu o Parecer N. 30/2009 da CLN sobre Concurso Público para professor Adjunto
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1 da área de Produção Audiovisual, no qual não houve candidatos aprovados. O parecer da

2 CLN foi favorável à aprovação e foi aprovado por este Conselho por unanimidade. O

3 servidor Andrei leu o Parecer N. 31/2009 da CLN sobre Concurso Público para professor

4 Adjunto da área de Tratamento de Águas e ou Efluentes, no qual foi aprovado o seguinte

5 candidato: Orlando de Carvalho Junior , com nota final 7,93. O parecer da CLN foi

6 favorável à aprovação e foi aprovado por este Conselho por unanimidade. O servidor Andrei

7 leu o Parecer N. 32/2009 da CLN sobre Concurso Público para professor Adjunto da área de

8 Química Analítica, no qual foram aprovados os seguintes candidatos: Eliane Pereira dos

9 Santos, com nota final 7,85; Alam Gustavo Trovo, com nota final 7,36. O parecer da CLN

10 foi favorável à aprovação e foi aprovado por este Conselho por unanimidade. O professor

11 Gilberto leu o Parecer N. 33/2009 da CLN sobre Concurso Público para professor Adjunto

12 da área de Projetos, Perícias, Licenciamento Ambiental e Manejo Florestal, no qual foram

13 aprovados os seguintes candidatos: Rafaelo Balbinot, com nota final 8,27; Cibele Rosa

14 Gracioli, com nota final 7,62. O parecer da CLN foi favorável à aprovação e foi aprovado

15 por este Conselho por unanimidade. O servidor Andrei leu o Parecer N. 34/2009 da CLN

16 sobre Concurso Público para professor Adjunto da área de Zootecnia, no qual foram

17 aprovados os seguintes candidatos: Joilmaro Rodrigo Pereira Rosa, com nota final 7,48;

18 Fernando Ivan Londofio Hernandez, com nota final 7,03. O parecer da CLN foi favorável à

19 aprovação e foi aprovado por este Conselho por unanimidade. Foi marcada para o dia nove

20 de junho a próxima reunião deste Conselho para aprovação dos próximos Concursos

21 Docentes. Sobre os novos Cursos que serão criados pelo Projeto REUNI o professor

22 Genesio falou que devido ao prazo fixado pela Pro-Reitoria de Graduação os projetos que já

23 haviam sido apresentados a este Conselho já foram enviados a PROGRAD para cumprir o

24 prazo fixado, e se não forem aprovados nesta reunião serão tirados de pauta. O professor

25 Vanderlei expôs que retira de pauta a proposta do Curso de Tecnólogo em Agronegócio

26 apresentado pelo seu Departamento. O professor Genesio falou que este Curso será indicado

27 para o Colégio Agrícola de Frederico Westphalen. O professor Gilberto repassou

28
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a respeito do Curso de Economia. O professor Edison falou que o assunto foi
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1 discutido em seu Departamento e que foi dada prioridade para o Curso de Sistemas de

2 Informação e questionou se não seria mais vantajoso para o Centro abrir um Curso de

3 Ciências da Computação. O professor Arei respondeu que o Curso de Sistemas de

4 Informação tem mais mercado de trabalho e é mais voltado para empresas. O professor

5 Marlon falou que o Departamento de Zootecnia esteve reunido e aprovou as propostas dos

6 Cursos de Economia e Sistemas de informação sendo que indica como prioridade o Curso de

7 Econômia. A professora Claudia falou que o Departamento de Ciências da Comunicação

8 concorda com a criação dos Cursos de Economia e Sistemas de Informação mas que dá

9 preferência para o Cursos de Sistemas de Informação. A professora também comentou sobre

10 a questão da falta de estrutura para atender um Curso noturno, principalmente em relação a

11 falta de iluminação e segurança. O servidor Andrei expôs preocupação quanto ao pessoal

12 para atender estes novos cursos e também falou que concorda com a aprovação das duas

13 propostas existentes. O servidor Jorge falou que os técnicos-administrativos concordam com

14 escolha das duas propostas existentes e sugeriu que seja criado um curso de pós-graduação

15 na área do agronegócio. Após discussões sobre os projetos apresentados foi posto em regime

16 de votação a aprovação das propostas de criação de cursos apresentadas. Por unanimidade

17 foram aprovadas as propostas dos Cursos de Sistemas de Informação e Ciências

18 Econômicas. Os projetos das propostas aprovadas devem entregues a CLN para apreciação

19 na próxima reunião deste Conselho. O professor Edison pediu para constar em Ata que em

20 futuras vagas docentes e de tecnicos em educação foram os Cursos de implantação que

21 tiveram corte de vinte e cinco por cento e que os Curos novos criados pelo REUNI já

22 conheciam as vagas disponívies conforme Pl'C. O próximo assunto da pauta foi o

23 Regimento Interno do Centro. O professor Genesio relatou as alterações solicitadas pelo

24 Conselho Universitário na minuta do Regimento Interno. Após passou-se a discussão dos

25 artigos citados no Parecer de vista do Processo. Sobre o questionamento referente ao Artigo

26 10 inciso XI, foi entendimento deste Conselho que deverá mudar o verbo para apreciar, esta

27 alteração foi referendada por todos os representantes discentes presentes. Referente ao artigo

2 25 o Co selho decide incluir o corpo discente nas comissões permanentes por entender que
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1 isso torno o processo participativo e transparente. Referente ao artigo 34 inciso V foi

2 alterada a redação para "manter cadastro de órgãos de fomento para pesquisa, ensino e

3 extensão". Com relação ao artigo 63 Será incluído um parenteses com o seguinte dizer:

4 estudantes, tecnicos-administrativos e docentes. Sobre a Comissão de Ensino, Pesquisa e

5 Extensão o professor Genesio solicitou que os Departamentos que não enviaram os nomes

6 dos representantes para compor esta comissão o façam até o dia 04 de junho. O professor

7 Edison questionou sobre as eleições para Coordenador de Curso. O professor Genesio

8 respondeu este assunto será trabalhado no próximo semestre. O professor Edison informou

9 que o Ministério da Educação irá expedir nova legislação sobre dedicação exclusiva. A

10 professora Claudia informou que alunos e professores da Comunicação estão participando

11 do Intercomsul. Sobre a representação do Centro no CEPE foi informando que a professora

12 Claudia cumpriu o prazo de dois anos junto àquele Conselho e deve-se portanto renovar o

13 mandato. A professora Claudia optou por não continuar na representação, desta forma,

14 foram escolhidos os professores Arei e Marlon para representantes Titular e Suplente

15 respectivamente. Esgotada a ordem do dia e como ninguém mais fez uso da palavra, o

16 professor Genesio deu por encerrada a sessão e, para constar, eu, Fernando Levi i Bueno,

17 lavrei a presente Ata que será assinada por todos os partici antes. Clle 1 ( 1. Lq..' (] fi \.0 >O~j t~tp,)f!Jk . ~ - >~ - v/ (/J,) I . ,~
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