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ATA DA 3Y REUNIÃO DO CONSELHO DO

CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR NORTE-RS.

1 Às oito horas e trinta minutos do dia três de setembro do ano de dois mil e nove, reuni-

2 ram-se no Centro de Educação Superior Norte-RS, no campus de Palmeira das Missões,

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

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

5 drigues da Silva, Coordenador do Curso de Agronomia; Edison Bisognin Cantarelli, Coor-

6 denador do Curso de Engenharia Florestal; Ana Gabriela de Freitas Saccol, Coordenadora

7 do Curso de Zootecnia; Alice do Carmo Jahn, Coordenadora do Curso de Enfermagem;

8 Gilberto Martins Santos, Coordenador pro tempore do Curso de Administração; Ni1ce Co-

9 elho Peixoto Coordenadora pro tempore do Curso de Nutrição; Alessandra Bemadete Tro-

10 vó de Marqui, Coordenadora pro tempore do Curso de Ciências Biológicas; Arei Dirceu

11 Wastowski, Coordenador pro tempore do Curso de Engenharia Ambiental; Jose Antonio

12 Meira da Rocha, Coordenador Pró- Tempore do Curso de Relações Públicas Enfase em

13 Multimídia; os técnicos administrativos Femando Leviski Bueno, Secretário do campus de

14 Frederico Westphalen, Anderson Oliveira Sobroza, representante dos Técnico-Adminis-

15 trativos do campus Frederico Westphalen e Andrei Espig Pozzobon, representante dos

16 Técnico-Administrativos do campus de Palmeira das Missões; os acadêmicos Patrícia

17 Lencina, representante Discente do campus de Frederico Westphalem e Andressa Flores,

18 representante Discente do campus de Palmeira das Missões. O Diretor, professor Genésio,

19 deu por aberta a sessão e deu posse a conselheira Patrícia Lencina. Após foi realizada a

20 aprovação da Ata número 34. O professor Edison solicitou que seja incluído o nome com-

21 pleto do professor Ceretta. Após alteração a Ata foi aprovada por unanimidade. A seguir

22 passou-se a palavra a CLN para a aprovação de Concursos Públicos e convênios. O servi-

23 dor Andrei leu o parecer número 049/2009 sobre análise de minuta de Contrato de Convê-

24 nio entre a UFSM e a Secretaria Municipal de Saúde do Município de Ijui/RS com vistas a

25 concessão de estágios. O parecer da CLN é favorável a aprovação do convênio e foi apro-
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1 vado por unanimidade. O servidor Andrei leu o parecer número 050/2009 sobre análise de

2 minuta de Contrato de Convênio entre a UFSM e a Associação Hospital Bom Pastor com

3 vistas a concessão de estágios. O parecer da CLN é favorável à aprovação do convênio e

4 foi aprovado por unanimidade. O servidor Andrei leu o parecer número 051/2009 sobre

5 análise de minuta de Contrato de Convênio entre a UFSM e a Empresa De Carli & CIA

6 LTDA com vistas a concessão de estágios. O parecer da CLN é favorável à aprovação do

7 convênio e foi aprovado por unanimidade. O professor Vanderlei leu o parecer número

8 052/2009 sobre análise de Concurso Público para professor Adjunto na Área de Suinocul-

9 tura sendo aprovada a seguinte candidata: Juliana Sarubbi com nota final 7,58. O parecer

10 da CLN é favorável à aprovação do Concurso e foi aprovado por unanimidade. O profes-

11 sor Vanderlei leu o parecer número 05312009 sobre análise de Concurso Público para pro-

12 fessor Assistente da Área de Educação sendo aprovada a seguinte candidata: Luciana Ri-

13 chter, com nota final 7,98. O parecer da CLN é favorável à aprovação do Concurso e foi

14 aprovado por unanimidade. O professor Vanderlei leu o parecer número 054/2009 sobre

15 análise de Concurso Público para professor Assistente na Área de Economia Geral no qual

16 não houve candidatos aprovados. O parecer da CLN é favorável à aprovação do Concurso

17 e foi aprovado por unanimidade. O professor Vanderlei leu o parecer número 055/2009

18 sobre análise do Protocolo de Cooperação Técnica entre a UFSM e o Município de Frede-

19 rico Westphalen. O parecer da CLN é favorável à aprovação do Protocolo e foi aprovado

20 por unanimidade. Com relação a vagas docentes o prof. Genesio informou que o Curso de

21 Administração possuía três vagas REUNI e que destas uma foi cedida para o Curso de En-

22 genharia Ambiental do CESNORS e outra foi cedida para o Centro de Tecnologia, estas

23 duas vagas serão repostas posteriormente. Com relação aos Cursos do REUNI apenas o

24 Curso de Nutrição ainda possui uma vaga para concurso, os demais já estão com os con-

25 cursos realizados. Das vagas do Programa de Expansão ainda restam três vagas para reali-

26 zação de concurso, as quais são do Departamento de Enfermagem. O próximo assunto tra-

27 tado foi o processo de eleição de Coordenadores de Curso. O prof. Genésio falou sobre o

28 cronograma proposto pelo Direção para as eleições. O prof. Edison expôs que as eleições

29

30

deveriam ser realizadas no início do mês de novembro, para que os novos Coordenadores
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possam acompanhar o trabalho dos atuais Coordenadores nos meses de novembro e de-
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1 zembro. Para comandar o processo foi definida a seguinte comissão: um servidro técnico-

2 administrativo, um docente e um aluno de cada Campi. Foi definido até o dia o quinze de

3 setembro o prazo para as categorias indicarem os nomes dos representantes para que a Di-

4 reção do Centro componha a Comissão Eleitoral. Participarão do processo todos os Cur-

5 sos, inclusive os do REUNI. O prof. Genesio falou sobre a aprovação do Regimento Inter-

6 no do Centro, e disse que os Cursos e Departamentos precisam agora apresentar os seus

7 Regimentos Internos. Foi definido então que os Cursos deverão apresentar seus regimen-

8 tos na próxima reunião deste Conselho, devendo entregá-los a Direção até o dia vinte e

9 cinco de setembro para que sejam encaminhados a CLN. Os regimentos dos Departamen-

10 tos serão trabalhados mais tarde. O prof. Genesio informou também que foram criados

11 pela Universidade os Cursos de Ciências Econômicas e Sistemas da Informação, que esta-

12 rão no próximo vestibular e terão entrada sempre no segundo semestre letivo. Sobre o pla-

13 nejamento estratégico do Centro foi falado pelo prof. Genesio que foi realizada a parte ini-

14 cial do processo e necessita-se agora que os Departamentos definam o seu plano de ação

15 para concluir o processo. A professora Ana Gabriela falou que o Departamento de Zootec-

16 nia já iniciou os trabalhos para desenvolver suas ações. O prof. Genesio expôs que o Cen-

17 tro recebeu recursos para tratar problemas identificados pela CPA (Comissão Própria de

18 Avaliação) e que serão adquiridos então equipamentos para as bibliotecas do Centro e

19 também construí das obras de cobertura de calçadas e área de convivências no Campus de

20 Frederico Westphalen. Para o Campus de Palmeira das Missões estão previstas as mesmas

21 obras para o próximo ano. A professora Ana solicitou que os Departamentos exponham a

22 seus alunos os resultados da CPA para que conheçam o resultado do trabalho de avaliação

23 realizado. Sobre o Programa Janela Aberta o prof. Genesio informou que o Cesnors parti-

24 cipará deste Programa e solicitou que os Departamentos organizem pessoal para mostrar

25 os laboratórios às escolas visitantes. A respeito das vagas do Centro nos Conselhos Supe-

26 riores da Universidade foi definido que o prof. Vanderlei será suplente do prof. Edison no

27 CONSUN e que o prof. Arei será o representante do Centro na Comissão de Ensino do

28 CEPE. O prof. Vanderlei informou que a Semana Acadêmica da Agronomia será realizada

29 nos dias cinco a nove de outubro. O prof. Rogério informou que será realizada aula inau-

30 gural com o prof Dalvan nos Campi de Frederico Westphalen e Palmeira das Missões no
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1 dia nove de outubro. O professor Genésio passou informações sobre as comemorações do

2 aniversário do Centro. A acadêmica Andressa expôs que os diretórios estão preparando-se

3 para organizar a gincana comemorativa do aniversário do Centro e sugeriu que as come-

4 morações sejam realizados no dia catorze de outubro. A data sugerida foi aprovada. Esgo-

5 tada a ordem do dia e como ninguém mais fez uso da palavra, o professor Genesio deu por

6 encerrada a sessão e, para constar, eu, Femando Leviski Bueno, lavrei a presente Ata que

7 será assinada por todos os participantes.
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LISTA DE ASSINATURA DA ATA DA 3Sa REUNIÃO DO CONSELHO DO

CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR NORTE-RS.

Data: 03/09/2009 Horáriorl, ·-30 Local: 0:0 , campus de Palmeira das Missões

NOME DO CONSELHEIRO ASSINATURA

Alessandra Bemadete Trovo de Marqui

Alice do Carmo Jahn

Ana Gabriela de Freitas Saccol

Andrei Spig Pozzobon

AndressaFlores

Arei Dirceu Wastowski

Claudia Herte de Moraes

Edison Bisognin Cantarelli

Genesio Mario da Rosa

Gilberto Martins Santos

Jorge Paiva da Silva

Jose Antonio Meira da Rocha

Josiane Aparecida Canterle

Lairton Martins

Nilce Coelho Peixoto

Rogério Folha Bermudes

Vanderlei Rodrigues da Silva

Assinatura de substituto de conselheiro:

Nome do substituto

Assinatura do secretário da reunião:

Femando Leviski Bueno
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