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ATA DA 37a REUNIÃO DO CONSELHO DO

CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR NORTE-RS.

2

1 Às nove horas e trinta minutos do dia dezesseis de novembro do ano de dois mil e nove,

2 reuniram-se no Centro de Educação Superior Norte-RS, no campus de Palmeira das Mis-

3 sões, os membros do Conselho do Centro, estando presentes os professores Genesio Ma-

4 rio da Rosa, Diretor do Centro; Rogério Folha Bermudes, Vice-Diretor do Centro; Van-

5 derlei Rodrigues da Silva, Coordenador do Curso de Agronomia; Edison Bisognin Can-

6 tarelli, Coordenador do Curso de Engenharia Florestal; Claudia Herte de Moraes, Coor-

7 denadora do Curso de Comunicação Social - Habilitação Jornalismo; Ana Gabriela de

8 Freitas Saccol, Coordenadora do Curso de Zootecnia; Alice do Carmo Jahn, Coordena-

9 dora do Curso de Enfermagem; Gilberto Martins Santos, Coordenador Pro- Tempore do

10 Curso de Administração; Ni1ce Coelho Peixoto Coordenadora Pro- Tempore do Curso de

11 Nutrição; Terimar Ruoso Moresco, Coordenadora Pro-Tempore do Curso de Ciências

12 Biológicas; Arei Dirceu Wastowski, Coordenador Pro-Tempore do Curso de Engenharia

13 Ambiental; Jose Antonio Meira da Rocha, Coordenador Pro-Tempore do Curso de Rela-

14 çõcs Públicas Enfase em Multimídia; Lorimar Francisco Munaretto, Coordenador Pro-

15 Tempore do Curso de Sistemas de Informação; Luciane Dittgem Miritz, Coordenadora

16 Pro-Tempore do Curso de Ciências Econômicas; os técnicos administrativos Fernando

17 Leviski Bueno, Chefe da Seção Administrativa do Centro, Anderson Oliveira Sobroza,

18 representante dos Técnico-Administrativos do Campus Frederico Westphalen e Andrei

19 Espig Pozzobon, representante dos Técnico-Administrativos do Campus de Palmeira das

20 Missões; a acadêmica Andressa Flores, representantes Discentes do Campus de Palmeira

21 das Missões. Participaram também os servidores Cristiano Henrique Antonelli da Veiga

22 e Paulo Roberto Bairros da Silva, integrantes da Comissão Eleitoral para escolha de Co-

23 ordenadores de Curso de Centro. O Diretor, professor Genesio, deu por aberta a sessão e

24 deu posse aos conselheiros, Lorimar Munaretto, Terimar Moresco e Luciane Miritz. A

25 seguir foi passada a palavra ao professor Cristiano para apresentação ao Conselho dos

26 resultados da Eleição para escolha dos Coordenadores de Curso. Foi lida a Ata número

27 cinco da Comissã Eleitoral que versa sobre a apuração dos votos da referida eleição.
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1 Coordenação do Curso de Administração: escolhido o professor Gilberto Martins Santos

2 com noventa inteiros e sete décimos por cento dos votos válidos. Coordenação do Curso

3 de Agronomia: escolhido o professor Felipe Gustavo Pilau com sessenta e cinco inteiros

4 e sete décimos por cento. Coordenação do Curso de Enfermagem; escolhida a professora

5 Fernanda Beheregaray Cabral com noventa por cento dos votos válidos. Coordenação do

6 Curso de Comunicação Social- Habilitação Jornalismo; escolhida a professora Claudia

7 Herte de Moraes com cinqüenta e dois inteiros e seis décimos por cento dos votos váli-

8 dos. Coordenação do Curso de Ciências Biológicas; escolhida a professora Terimar Ruo-

9 so Moresco com cem por cento dos votos válidos. Coordenação do Curso de Relações

10 Públicas Ênfase em Multimídea; escolhido o professor Jose Antonio Meira da Rocha

11 com cem por cento dos votos válidos. Coordenação do Curso de Nutrição; escolhida a

12 professora Loiva Beatriz Dallepiane com cem por cento dos votos válidos. Coordenação

13 do Curso de Engenharia Florestal; escolhida a professora Adriana Tourinho Salamoni

14 com noventa e um inteiros e nove décimos por cento dos votos válidos. Coordenação do

15 Curso de Zootecnia; escolhida a professora Ana Gabriela de Freitas Saccol com noventa

16 inteiros e oito décimos por cento dos votos válidos. Coordenação do Curso de Engenha-

17 ria Ambiental; escolhido o professor Arei Dirceu Wastowski com cem por cento dos vo-

18 tos válidos. Realizada votação foram aprovados por unanimidade o processo eleitoral e

19 os resultados apresentados. O professor Genesio informou que a partir da aprovação dos

20 resultados apresentados pela Comissão Eleitoral neste Conselho os Colegiados dos Cur-

21 sos deverão também referendar este resultado e elaborar uma lista tríplice dos candidatos

22 a Coordenação dos respectivos Cursos. Foi definido que os Colegiados dos Cursos de-

23 vem enviar até o dia quatro de dezembro as listas tríplices com os nomes dos candidatos

24 a Coordenadores de Curso para serem apreciadas por este Conselho. A seguir foi defini-

25 do também que a posse dos novos Coordenadores de Curso que será no dia onze de ja-

26 neiro. A respeito do projeto do Curso de Especialização em Gestão Pública que seria

27 realizado em Palmeira das Missões o professor Gilberto informou que está cancelado,

28 pois havia a expectativa da realização de dois Cursos nesta área, um em Palmeira das

29 Missões e outro em Santa Maria, porém o MEC não autorizou a execução dos dois cur-

30 sos na universidade, desta forma foi solicitado o arquivamento do processo de criação do

31 curso que seria realizado em Palmeira das Missões. O professor Arei informou que nos

32 processos de criação de curso de Pós-Graduação é necessário que seja enviado junto o
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Regimento dos cursos, caso contrário os processos são devolvidos. O professor Genesio

2 expôs que está aberto o Edital número vinte da CAPES para vaga de professor visitante,

3 e informou que o CESNORS teria direito a duas vagas, uma para cada Campi, porém foi

4 acordado que com a PRPGP - Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa - que será pre-

5 enchida apenas uma vaga, pois este professor deve estar vinculado a um Programa de

6 Pós-Graduação em andamento. A Comissão de Ensino Pesquisa e Extensão do Centro

7 definirá os critérios para escolha do candidato que assumirá esta vaga de professor visi-

8 tante. O professor Vanderlei explicou que está em andamento no Departamento de Agro-

9 nomia um projeto para criação de um Curso de Mestrado em Agronomia com ênfase em

10 Agricultura Familiar e que o projeto encontra-se em fase de tratativas com a PRPGP. O

11 professor Edison falou que o Departamento de Engenharia Florestal esta desenvolvendo

12 um curso de Pós-Graduação em Ciência Florestal e Ambiental com ênfase em Conserva-

13 ção da Natureza. O professor Edison expôs que os Cursos do Campi Santa Maria estão

14 destinando vagas de Ingresso/Reingresso para transferência interna o que pode causar a

15 saída de muitos alunos do CESNORS. Solicitou também que o Conselho do Centro en-

16 vie comunicação à Reitoria solicitando alteração na Resolução O 1/99 que disciplina a

17 contagem de vagas para Ingresso/Reingresso. A professora Ana Gabriela sugeriu que

18 seja consultado o representante do Centro na Comissão de Ingresso/Reingresso para ob-

19 ter maiores informações. Foi formada uma comissão para analisar a situação do Ingres-

20 so/Reingresso e emitir um parecer para apreciação deste Conselho, os integrantes são o

21 professor Edison e o professor Arei. O professor Edison apresentou o projeto institucio-

22 nal intitulado CEPEFLORA (Centro de Pesquisa Florestal e Ambiental) que visa possi-

23 bilitar o desenvolvimento de projetos de pesquisa do Departamento de Engenharia Flo-

24 restal, registrado no Gabinete de Projetos sob o número 025323, e solicitou a aprovação

25 do mesmo neste Conselho para posterior assinatura de contrato com a FATECIENS. O

26 projeto CEPEFLORA foi aprovado por unanimidade. O professor Rogério sugeriu que

27 se crie um evento nos modelos da Jornada Acadêmica Integrada para apresentação de

28 trabalhos científicos e de extensão nos Campi CESNORS. A acadêmica Andressa suge-

29 riu que este evento promova a integração entre os Campi da UFSM. O professor Gene-

30 sio informou que vai levar a idéia para a Comissão de Ensino, Pesquisa e Extensão para

31 que esta desenvolva o projeto. O professor Vanderlei sugeriu que a participação do CES-

32 NORS na JAI seja ividida em vários dias e que seja junto com os demais Centros. O
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1 professor Munaretto falou sobre a Auto Avaliação lnstitucional da UFSM que está ocor-

2 rendo e relatou os valores percentuais de participação de cada Curso, falou também que

3 o prazo para realizar a avaliação foi prorrogado até o dia vinte de novembro. Sobre o

4 planejamento estratégico do Centro o professor Munaretto falou que ainda está faltando

5 realizar a parte da descrição das ações pelos Departamentos e solicitou que esta ativida-

6 de seja realizada, pois é importante para o andamento do planejamento estratégico. O

7 professor Genesio expôs que as Coordenações de Curso precisam passar a Direção do

8 Centro as suas necessidades de salas de aula para o ano de 2010, a fim de que a Comis-

9 são de Espaço Físico e Patrimônio possa realizar a distribuição das salas, os documentos

10 devem ser enviados ao Jorge ou ao professor Rogério. O servidor Andrei solicitou que

11 seja destinada mais uma vaga deste conselho aos servidores Técnico-Administrativos,

12 pois a entrada dos professores Munaretto e Luciane possibilita a recomposição do Con-

13 selho com a inclusão de mais uma vaga. O professor Genesio informou que será realiza-

14 do o cálculo para ver se há a proporcionalidade de setenta por cento de docentes, caso

15 confirmado deverá ser indicado o novo conselheiro. O professor Edison passou informe

16 da Semana Acadêmica da Engenharia Florestal que ocorre entre os dias vinte e quatro a

17 vinte e sete de novembro. O professor Gilberto solicitou que seja realizada uma reunião

18 extraordinária na próxima semana para apreciação de concursos públicos para docentes.

19 A reunião foi marcada para o dia vinte e cinco de novembro, às quatorze horas. Esgotada

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

21 encerrada a sessão e, para constar, eu, Fernando Leviski Bueno, lavrei a presente Ata

22 que será assinada por todos os participantes.

Adm. ndo leviski Bueno
Chefe da Se ão Administrativa da

Direção do CESNORS
Frederico Westphalen
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LISTA DE ASSINATURA DA ATA DA 373 REUNIÃO DO CONSELHO DO

CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR NORTE-RS.

Data: 16/11/2009 Horário: Local: _, campus de Palmeira das Missões.

NOME DO CONSELHEIRO ASSINATURA
Alice do Carmo Jahn t.J.,.:Cl ck(,cv cv,...A.~ V. I)

Ana Gabriela de Freitas Saccol LI 1ThA.d 11/2 'V ./f {)J ..- c - .Q..//
""I" 'I"

Andrei Spiz Pozzobon '~~ JÁ
AndressaFlores l , -d.v' I

l\ ",~.,rl,~ ~ ~M"'..."

Arei Dirceu Wastowski H~ 'l ,\.Jl ..-t:;":. /~
Claudia Herte de Moraes J-;---- _ "'-

r"I H 1 .
Edison Bisognin Cantarelli (%~o_"-'r< .s. ~c,..v.~

Genesio Mario da Rosa (//7)'ilL? hdI[
Gilberto Martins Santos //XJ.A e ~4--.
Jorge Paiva da Silva ~'\~ .N~
Jose Antonio Meira da Rocha ~~ ..• ~
Lairton Martins v~\\S~~
Lorimar Francisco Munaretto ~.
Luciane Dittgen Miritz t.;:;-J~ k~
Mateus Tonini /1/ )./J, I ~áLl ')

Nilce Coelho Peixoto // r 'IpJlV ~ ~~ )
Rogério Folha Bermudes lYP. / T LD.

./

Terrimar Ruoso Moresco ()
/.~J .LA. ) L /J I~

Vanderlei Rodrigues da Silva //e/.A~,d~j.,( ( / v" {
Assinatura de substituto de conselheiro:

Nome do substituto Nome do conselheiro Assinatura ~
liJ.)ldfoLJ ~,GRo ~ 71J{f;ç ílIuÁ- M flL'fA /t ,"~-~I'\. {{( ~ ",-

-LJ

Assinatura do secretário da reunião: ~

Fernando Leviski Bueno A~d~m~.~F~er~n~~~~iB~uwe~no~----------------
Chefe da Seção Administrativa da

Direção do CESNORS
Frederico Westphalen


