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ATA DA 38a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CO SELHO DO

CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR NORTE-RS.

2 Às duas horas do dia vinte e cinco de novembro do ano de dois mil e nove, reuniram-se

3 no Centro de Educação Superior Norte-RS, no Campus de Frederico Westphalem, sala

4 dezesseis, 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; Jose

8 Antonio Meira da Rocha, Coordenador pro tempore do Curso de Relações Públicas;

9 Adriana Tourinho Salamoni, Coordenadora Substituta do Curso de Engenharia Florestal;

10 Luciane Dittgen Miritz, Coordenadora pro tempore do Curso de Economia; Gilberto

11 Martins Santos, Coordenador pro tempore do Curso de Administração; Arei Dirceu

12 Wastowski Coordenador pro tempore do Curso de Engenharia Ambiental; Nilce Coelho

13 Peixoto Coordenadora pro tempore do Curso de Nutrição; Terimar Ruoso Mouresco,

14 Coordenadora pro tempore do Curso de Ciências Biológicas; e os técnico-administrativos

15 Jorge Paiva da Silva, Secretário da reunião, Paulo Roberto Bairros da Silva,

16 representante substituto dos técnico-administrativos do Campus Frederico Westphalen. O

17 Diretor, professor Genesio, deu por aberta a sessão extraordinária, e, de imediato,

18 solicitou a aprovação das atas trinta e seis e trinta e sete deste Conselho. Dado o caráter

19 extraordinário da reunião, os membros solicitaram a aprovação delas para a próxima

20 reunião. Assim, o Conselho tomará como pauta da próxima reunião essas duas atas. Em

21 seguida, pela ordem da pauta, aprovação dos concursos docentes, o prof. Genesio

22 solicitou à relatoria da Comissão de Legislação e Normas (CLN). Então, a prof" Claudia

23 leu o parecer n° 060/2009 da CLN referente à homologação do concurso público

24 realizado pelo Departamento de Administração do Centro para professor assistente na

25 área de "Economia Geral", o qual retomou a este Conselho devido ao pedido de vistas de

26 candidatos. A professora relatou que, após nova avaliação da banca examinadora, houve

27 a aprovação do candidato Herton Castiglioni Lopes, notal final 7,01 (sete vírgula um).



1 Sendo assim, a CLN foi favorável que o Conselho aprove o pedido de homologação.

2 Submetido à discussão, o Conselho decidiu por baixar em diligências para a banca, em

3 que, devido à prova de títulos do referido candidato, deve ser realizado também para

4 todos os candidatos para novamente submetido à CLN. Em seguida, o prof. Vanderlei leu

5 o parecer n" 058/2009 da CLN, referente à aprovação da minuta de convênio entre

6 UFSM e a empresa DP AM Brasil Ltda, sendo favorável à aprovação pelo Conselho.

7 Submetido à discussão, o Conselho o aprovou de forma unânime. Depois, o prof.

8 Vanderlei leu o parecer n° 059/2009 da CLN, referente à aprovação da minuta do Acordo

9 de Cooperação Técnica entre a UFSM e a Fundação Monsenhor Vitor Batistella, sendo

10 favorável à aprovação pelo Conselho. Submetido à discussão, o Conselho o aprovou de

11 forma unânime. Em seguida, o prof. Vanderlei leu o parecer n? 061/2009 da CLN,

12 referente à aprovação do projeto pedagógico do Curso de Administração Pública -

13 Bacharelado, na modalidade a distância, sendo favorável à aprovação pelo Conselho.

14 Submetido à discussão, o prof. Genesio solicitou retirar o parecer da CLN e baixar

15 diligências para o Departamento de Administração. Nada mais em haver, esgotou-se o

16 assunto. O prof. Genesio abriu, então, a segundo ordem do dia, tratando da criação de

17 uma Comissão . Em discussão, verificou-se a necessidade de compor Comissão de

18 Ensino, Pesquisa e Extensão (CEPE) do Centro, com cinco membros para a referida

19 comissão. Assim, indicados e nominado para a CEPE são: José Antonio Meira da Rocha,

20 Paulo Roberto Bairros da Silva, Terimar Ruoso Moresco, Luciane Dittgen Miritz e um

21 representante discente, Mateus Tonini. A CEPE terá como finalidade avaliar os projetos

22 que chegam ao Conselho do Centro. Esgotada a ordem, o prof. Genesio abriu os assuntos

23 gerais, informando o Conselho sobre a apresentação da UFSM no próximo sábado ao

24 evento integrado da rota turística da região norte, próximo sábado, às dezoito horas. Em

25 seguida, o assunto tratou do vestibular 2010 e PEIES; em números de inscrição: há 330,

26 em Palmeira das Missões e 700, em Frederico Westphalen; vestibular: 1395, em

27 Frederico Westphalen; 1203, em Palmeira das Missões. Segundo o prof. Genesio, há

28 problemas possíveis relacionados à estadia e ao transporte, pelo menos em Frederico

29 Westphalen. Por isso, a direção do Centro tem feito consultas às representações públicas

30 e privadas de Frederico Westphalen para comunicar esses números e a preocupação da

31 UFSM em relação aos candidatos. Além disso, ele informou também que se faça

32 chamamento para que os alunos participem como guias para auxiliar os candidatos a

33 chegar nas salas de aulas. Em seguida, o prof. Genesio informou a necessidade de envio

34 à Biblioteca Central sugestões de livros até o dia dezoito de dezembro de dois mil e



nove. Depois, informou também que, dada a apresentação do plano diretor no hall de

2 entrada deste campus, que é necessário esclarecer à comunidade que a instalação da casa

3 do estudante é justificada devido ao trâmite de licitação e obras oriundas do plano diretor

4 da UFSM. Esgotada a ordem do dia e como ninguém mais fez uso da palavra, o professor

5 Genesio deu por encerrada a sessão e, para constar, eu, Jorge, lavrei a presente Ata que

6 será assinada por todos os participantes.
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LISTA DE ASSINATURA DA ATA DA [) D a REUNIÃO DO CONSELHO DO

CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR NORTE-RS.

Data: 25/11/2009 Horário: 14h Local: lb, campus de Frederico Westphalen

NOME DO CONSELHEIRO ASSINATURA

Terimar Ruoso Moresco

Alice do Carmo Jahn

Ana Gabriela de Freitas Saccol

Andrei Spig Pozzobon

Andressa Flores

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 Norne do conselheiro Assinatura

Assinatura do secretário da reunião:

Jorge Paiva da Silva


