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ATA DA 343 REUNIÃO DO CONSELHO DO

CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR NORTE-RS.

2 Às quinze horas e trinta minutos dia vinte e três de junho 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; Gilberto Martins

9 Santos, Coordenador Pró- Tempore do Curso de Administração; Nilce Coelho Peixoto

10 Coordenadora Pró-Tempore do Curso de Nutrição; Jose Antonio Meira da Rocha

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

12 técnicos administrativos Fernando Leviski Bueno, Secretário do Centro, Jorge Paiva da

13 Silva, representante dos técnicos administrativos do Campus Frederico Westphalen.

14 Participaram também a acadêmica Josiane Canterle, representante discente do Campus de

15 Frederico Westphalem, e o professor Ceretta da Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa.

16 O Diretor, professor Genésio, deu por aberta a sessão, e passou a palavra ao professor

17 Ceretta. O professor Cerreta iniciou sua fala dizendo que é uma necessidade do CESNORS

18 desenvolver cursos de pós-graduação, tanto em cursos de Dinter para os áreas de

19 administração, enfermagem em comunicação social como na área da agrárias em que o

20 CESNORS possui um grande número de doutores. Em relação ao Dinter da Enfermagem o

21 professor falou que está bastante adiantado, já quanto a administração e a comunicação

22 social o professor Ceretta falou que há a necessidade de maior definição quanto ao projeto

23 que se deseja desenvolver. Foi exposto também pelo professor Cerreta que estão em estudo
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25 cursos Dinter para novos Campi e que será lançado um edital pró-equipamentos para a

26 aquisição de equipamentos para novos Campi. O professor Genesio agradeceu a Pró-

27 Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa pelo auxilio na montagem do projeto CTInfra. Em

28 relação a ata da reunião anterior foi solicitada a exclusão do texto referente ao Parecer

29 46/2009 da CLN. Com esta ressalva a ata foi aprovada por unanimidade. Após foi passada a

30 palavra para a Comissão de Legislação e Normas para apreciação de pareceres. A professora

31 Claudia leu o parecer número 046/2009 sobre análise do Projeto Pedagógico do Curso de

32 Sistemas de Informação - bacharelado, para oferta no período noturno no Campus de

33 Frederico Westphalen. O parecer da CLN foi favorável à aprovação do projeto e foi

34 aprovado por este Conselho por unanimidade. O professor Gilberto leu o parecer número

35 47/2009 sobre análise do Projeto Pedagógico do Curso de Ciências Econômicas, para oferta

36 no período noturno no Campus de Palmeira das Missões. O parecer da CLN foi favorável à

37 aprovação do projeto e foi aprovado por este Conselho por unanimidade. O professor

38 Genesio informou que o mandato do professor Edison junto ao Conselho Universitário está

39 vencendo e que precisa ser renovado. O professor Edison informou que tem interesse em

40 continuar na representação. Por unanimidade o professor Edison foi reconduzido a esta

41 representação por mais dois anos. O servidor Jorge informou que a Secretária dos Órgãos

42 Superiores comunicou que o professor Marlon Nadal não pode ser representante junto ao

43 Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão por não ser Coordenador de Curso. Para esta vaga

44 foi indicado o professor Jose Antonio Meira que será suplente do professor Arei. O

45 professor Edison passou informes relativos a última reunião do Conselho Universitário e

46 também informações quanto a avaliação para reconhecimento dos Cursos, em relação a

47 andamento de processos, biblioteca e currículo de professores. O professor Vanderlei expôs

48 que participou de avaliação de projetos PIBIC e falou que os professores podem consultar o

49 resultado no Portal do Professor. Esgotada a ordem do dia e como ninguém mais fez uso da

50 palavra, o professor Genesio deu por encerrada a sessão e, para constar, e ,

2

51 Leviski Bueno, lavrei a presente ue será assinada por todos os participantes.

(j) ~ /~Yf%l,'6. ~3~ ~
\-fi fJilt/ /ttf ;: r- . t7!I!ff j \
H/ ~~'U-'Ir~

J L:ff g \

-- --------


