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ATA DA 3a REUNIÃO DO CONSELHO DO
CAMPUS DE FREDERICO WESTPHALEN

2 Às nove horas e oito minutos do dia vinte e seis de julho de dois mil e dezesseis,

3 reuniram-se no Centro de Convivência dos Servidores, no Campus de Frederico

4 Westphalen, sob a presidência do Diretor do Campus, Professor Arci Dirceu

5 Wastowski, os Conselheiros: Igor Senger, Vice-diretor da UFSM Campus de

6 Frederico Westphalen; Antonio Luis Santi, Chefe do Departamento de Ciências

7 Agronômicas e Ambientais; Rafaelo Balbinot, Chefe do Departamento de

8 Engenharia Florestal; Aline Ferrão Custódio Passini, Subchefe do Departamento

9 de Engenharia e Tecnologia Ambiental; Marcus Bruno Domingues Soares,

10 Coordenador Substituto do Curso de Engenharia Ambiental e Sanitária, Edner

11 Baumhardt, Coordenador do Curso de Engenharia Florestal, Solange de Lurdes

12 Pertile, Coordenadora pro tempore do Curso de Sistemas de Informação, Wesley

13 Pereira Grijó, Coordenador Substituto do Curso de Relações Públicas -

14 Bacharelado; Rafael Chaves Ferreira e Fábio Desconsi, representantes dos

15 servidores técnicos administrativos, para a terceira reunião do Conselho do

16 Campus de Frederico Westphalen, na qual foram deliberados os seguintes

17 assuntos: Pareceres da CLN, Homologação do resultado da eleição para

18 Coordenadores de Cursos, Indicação 'de representantes para o Conselho

19 Universitário e para o CEPE e Assuntos Gerais. Inicialmente o Professor Arci

20 Dirceu Wastowski saudou e deu as boas vindas a todos, explanou que está como

21 Direção do Campus de Frederico Westphalen pelos próximos quatro anos e que a

22 Instituição passou por uma transição na gestão, tendo também uma gestão pro

23 tempore e uma eleição, e que em função disso ficaram algumas atividades

24 administrativas que precisam serem encaminhadas para que a gestão possa dar

25 sequência e que enquanto diretor vai contribuir ao máximo com o Campus e

26 espera a colaboração de todos. Em seguida, passou a palavra ao Vice diretor Igor

27 Senger que, na mesma direção, enfatizou a importância do trabalho de todos e de

28 todas em prol da Instituição, continuou dizendo que o propósito dessa direção

29 sempre foi enquanto campanha e agora como diretores, de trabalhar pela

30 Instituição, independentemente de política. Entende que algumas ;;lecisões mais
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31 estratégicas são tomadas pelo Conselho, mas acredita que se pode trabalhar no

32 coletivo, de forma conjunta para que o crescimento e as melhorias que forem

33 necessárias aconteçam para o crescimento da Instituição. Salienta, também, que

34 a direção quer ter essa proximidade com todos os segmentos, docentes, técnicos

35 administrativos e discentes, que a porta da direção está aberta para atender a

36 todos. Dando continuidade a reunião, o professor Arci, explica sobre o

37 entendimento de gravar as reuniões do Conselho, para que facilite a redação da

38 Ata e também para maior transparência das reuniões. Dessa forma, essa nova

39 gestão instituiu a gravação das reuniões do Conselho do Campus. Não houve

40 objeções por parte do Conselho. Na sequencia solicitou que fosse incluído

41 também como item de pauta: - Indicação de um representante para a Comissão

42 de professor Associado e Indicação de um representante para a Comissão da

43 Editora da UFSM, em função de que o mandato do atual representante Professor

44 Luciano Miranda expirou e o Campus precisa indicar um outro representante. Em

45 apreciação no Conselho todos concordaram, ficando a pauta da reunião a

46 seguinte: Pareceres da CLN - Homologação da Consulta para Coordenadores

47 de Cursos - Indicação 'de representantes para o Conselho Universitário e
48 para o CEPE - Indicação de professor para Comissão de Progressão de

49 professor Associado - Indicação de representante para a Comissão da

50 Editora e Assuntos Gerais. Na sequencia, pareceres da CLN. O Conselheiro

51 Rafael Chaves Ferreira fez a leitura do Parecer de número 04/2016 referente ao

52 Processo N° 23081.020274/2016-33 referente a Convênio Geral de Colaboração.

53 Acadêmica a ser firmado entre a UFSM e a Universidade Autônoma do México. A

54 Comissão emitiu parecer favorável a celebração do convênio, o qual foi aprovado

55 pelos Conselheiros. Ainda com a palavra o Conselheiro Rafael Chaves Ferreira

56 fez a leitura do Parecer de N° OS/2016 referente ao Processo N°

57 23081.021942/2016-40 que encaminha mudança de entrada do Curso de

58 Sistemas de Informação do Campus de Frederico Westphalen. A Comissão de

59 Leis e Normas emitiu parecer favorável a mudança de entrada do Curso de

60 Sistemas de Informação do Campus, o qual foi aprovado por todos os

61 conselheiros. Dando prosseguimento a reunião, a homologação ~ Co~sulta
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62 para Coordenadores de Cursos. O vice diretor Igor Senger fez a leitura do

63 memorando da Comissão eleitoral que concluiu o processo de eleição realizada

64 na data de quatro de julho do ano de dois mil e dezesseis no Campus de

65 Frederico Westphalen, na qual foram eleitos a professora Patrícia Milano Persigo

66 Coordenadora do Curso de Relações Públicas - Bacharelado e o professor Sidnei

67 Renato Silveira Coordenador do Curso de Sistemas de Informação. Em

68 apreciação no Conselho foi aprovada por unanimidade. Na oportunidade o diretor

69 Arci Dirceu Wastowski informou ao Conselho que recebeu um memorando do

70 professor Sidnei Renato Silveira solicitando o seu desligamento da Chefia do

71 Departamento de Tecnologia da Informação e informando à direção que não

72 assumirá a Coordenação do Curso de Sistemas de Informação. Diante disso,

73 solicitou ao mesmo que indicasse um pro tempore, porém o professor Sidnei

74 encontra-se em período de férias e o professor Guilherme Bernardino que é o

75 Subchefe do Departamento também encontra-se em férias, não sendo possível

76 conversar ainda com ele sobre esse assunto. Dessa forma, enquanto o

77 Departamento de Tecnologia da Informação não indicar um outro docente para

78 assumir a chefia do Departamento, mesmo que pro tempore, vai se manter o

79 professor Sidnei como Chefe do Departamento e a professora Solange de Lurdes

80 Pertile continua como Coordenadora pro tempore, do Curso de Sistemas de

81 Informação, até que se realize nova eleição para coordenadores no Campus.

82 Continuando a sessão o próximo item da pauta- Indicação de representantes

83 para o Conselho Universitário e para o CEPE Sobre o Conselho Universitário e·

84 o Conselho do CEPE, o professor Arci informou aos membros do Conselho que

85 realizou um levantamento em documentos e em Atas anteriores e que a situação

86 atual da representação do Campus nos Conselhos da Sede é a seguinte, a

87 direção como representantes no Conselho Universitário e o professor Edner

88 Bauhmardt como titular e o professor Luciano Miranda como Suplente e no

89 Conselho do Cepe o professor Rafaelo Balbinot como titular e o professor

90 Claudir José Basso como suplente. Assim, é necessário atualizar as

91 representações e ocupar as vagas que o Campus dispõe. Após algumas

92 considerações dos Conselheiros ficou o seguinte en~ha~mento: Os
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93 conselheiros presentes na reunião indicaram os nomes dos titulares e dos

94 suplentes para compor os Conselhos e se fará a consulta aos membros indicados

95 que não estavam presentes na reunião, com relação a aceitação ou não de sua

96 indicação, para em seguida solicitar as portarias. Na oportunidade a professora

97 Aline Ferrão Custódio Passini se colocou a disposição para ser um dos

98 representantes do Campus nos Conselhos. Dessa forma para compor o Conselho

99 Universitário - CONSU ficaram os seguintes professores: Titulares o diretor

100 professor Arci Dirceu Wastowski, Rafaelo Balbinot e Antonio Luis Santi,

101 tendo como suplentes o vice diretor professor Igor Senger, Malva Andrea

102 Mancuso e Luciano Miranda Silva. Para compor o Conselho CEPE: Titulares

103 os professores Claudir Jose Basso, Edner Baumhardt e Gizelli Moiano de

104 Paula, tendo como suplentes os professores Eliane Pereira dos Santos,

105 Solange de Lurdes Pertile e Aline Ferrão Custódio Passini. Ainda com relação

106 a essa temática, o professor Antonio Luis Santi levantou a questão sobre a

107 participação de técnicos administrativos no Conselho Universitário, informou que

108 já houve a representação do Centro também por técnicos administrativos e que

109 seria importante verificar isso junto a sede. Com relação a esse assunto ficou o

110 encaminhamento de que os representantes dos técnicos administrativos

111 verificarão junto a UFSM, na Secretaria dos Conselhos, para trazer maiores

112 informações dessa possibilidade. Em seguida, indicação de professor para

113 Comissão Permanente de Pessoal Docente - CPPD. Com relação a essa

114 pauta, o professor Arei informou que é membro dessa comissão e, atualmente

115 como diretor do Campus quer retirar seu nome e precisa da indicação de um

116 outro professor para compor a referida comissão. Na oportunidade, indicou o

117 nome do professor Clovis Orlando Da Ros que se dispôs a fazer parte dessa

118 Comissão. Em apreciação no Conselho foi aprovado pelos conselheiros. Dessa

119 forma ficou assim constituída a Comissão que Avalia a Progressão de professor

120 Associado - CPPD: Titulares Professor Fábio José Parreira - Presidente e

121 professores Edison Bisognin Cantarelli e Genesio Mario da Rosa e como

122 suplentes professores Denise Schmidt e Clóvis Orlando da Ros. Dando

12: con;;ade a reuniãoo próximoitemda pauta - indicação~~;;;esentante
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124 para a Comissão da Editora da UFSM. O professor Arci explana que o Diretor

125 da Editora da UFSM, enviou a direção uma solicitação de indicação de um

126 representante do Campus FW, para compor a Comissão da Editora, em razão

127 de que o prazo do atual representante do Campus, professor Luciano Miranda

128 Silva expirou e precisa ser atualizado. Indicou o nome da professora Melina

129 Motta que se dispôs a compor a referida comissão. Em apreciação no conselho,

130 foi aprovado. A seguir, em pauta assuntos gerais: com a palavra o professor Arci

131 explana que como diretores estiveram reunidos com a reitoria com a finalidade de

132 apresentação da atual gestão, sendo bem recebidos pelo Reitor e pelo Vice reitor

133 e que a Universidade está com uma outra visão do campus e considera isso bem

134 importante. Foi conversado bastante sobre as demandas do campus, novas

135 estruturas, verbas, enfim sobre o planejamento da nova gestão, sobre o campus

136 que se quer da UFSM em Frederico Westphalen. Com relação a isso o Reitor

137 Paulo Afonso Burmann falou que as demandas que chegarem lá vão ser

138 contempladas, ele vai se empenhar para atender. Também foi falado em novos

139 cursos, e sobre esse assunto o Reitor explanou que esse é um momento difícil

140 para implantação de novos cursos. Foi falado também sobre a verba da migração

141 do CAFW para o Instituto Federal Farroupilha. Com relação a esse assunto, o

142 professor Arci explica que o Reitor deixou claro que este dinheiro está vindo para

143 a UFSM e que uma parte dessa verba a UFSM já recebeu e já foi aplicado, e que

144 as demandas tem que partir do campus e chegar até ele, citou como exemplos se

145 é um auditório que o Campus quer, ele vai construir um auditório, da mesma·

146 forma se é um restaurante que é necessário para o campus, então é fazer o

147 projeto do restaurante que o campus vai ter o restaurante, sem condicionar a

148 verba do IFF a essas demandas. Diante disso o professor Arci salientou que o

149 Campus tem que levantar as nossas demandas e apresentar os projetos para

150 tentar viabilizar o mais rápido possível essas estruturas necessária ao Campus.

151 Explana ainda, que a informação correta é que a verba que já veio para a UFSM,

152 foi um valor de dois milhões e meio de reais, e que esse dinheiro foi utilizado em

153 obras em Palmeira das Missões e na Sede em Santa Maria. Nesse sentido, o

154 professor Igor também explanou que o Reitor falou que gra.d.gJtivamente esta
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155 verba vai vir para o campus, e que nós temos que apresentar projetos, demandas

156 e necessidades. Nesse contexto, o professor Arci explica que foi feito um

157 levantamento de estruturas necessárias tais como, restaurante universitário,

158 Centro de eventos, ampliação do almoxarifado, biblioteca integrada ou não, e

159 outras infra estruturas, calçamento, área coberta. Isso será enviado para o

160 conhecimento de todos e para sugestões dentro desse planejamento, no intuito

161 de que o mais rápido possível se apresente os projetos e as demandas à reitoria

162 para que efetivamente tenhamos realizadas as obras e atendidas as demandas

163 do Campus. Na mesma temática o Conselheiro Rafael Chaves Ferreira explanou

164 sobre o projeto de um prédio do CCR denominado de Centro de informações que

165 é uma integração dos setores que trabalham com a informação, que poderia ser

166 consultado o projeto para ter um modelo e até poder ser utilizado aqui no campus.

167 Neste contexto, o professor Antonio Luis Santi coloca que o Conselho precisa

168 retomar o zoneamento e o plano diretor para que quando tiver estes projetos

169 prontos, que se tenha bem claro aonde construir estas novas estruturas, de forma

170 a planejar a curto e a longo prazo o campus de Frederico Westphalen. O

171 professor Rafaelo Balbinot também corrobora com a temática enfatizando a

172 importância de se retomar a discussão do plano diretor para que realmente possa

173 ser viabilizado as construções em local adequado e que fique bem posicionado

174 no campus. Com relação a demandas, o conselheiro Fábio Desconsi lembra a

175 importância de uma demanda que é a internet e telefonia para o campus. Na

176 oportunidade o professor Arei falou que a RNP não vai mais viabilizar a internet.

177 para a universidade, por falta de recursos vai ser cortado e que vai ter que ser

178 pensado uma outra forma pela Universidade. O professor Antonio Luis Santi,

179 levantou uma outra questão para discussão que é o problema do acesso a UFSM

180 e ao IFF, lá na BR 386, que é necessário ir em busca de recursos e conseguir

181 melhorias nessa parte de acesso, muito importante para as duas instituições

182 federais, a UFSM e o IFF, sendo que o professor Arci explica que já foram

183 realizados alguns contatos nesse sentido, e que algumas melhorias já vão serem

184 realizadas no acesso ao Campus, como operação tapa buracos e que a direção

185 vai continuar buscando as melhorias necessárias. Na sequerjsja, o professor Arci
6 ~ '-n~~
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186 explana sobre a estrutura mínima para os Campus fora de sede, coloca que

187 soube pelo Pró reitor de planejamento que já aconteceram algumas reuniões da

188 Proplan com os diretores dos campus fora de sede para tratar desse assunto,

189 porém não houve a participação do Campus de Frederico Westphalen. Assim, a

190 partir de agora a atual gestão vai participar da próxima reunião para se inteirar da

191 discussão e da proposta que a sede juntamente com os outros campus estão

192 propondo como estrutura mínima para os Campus fora de sede. Após algumas

193 considerações, ficou o encaminhamento que os Conselheiros irão levar ao

194 conhecimento de seus pares com a finalidade de conhecimento e discussão nos

195 segmentos esse organograma e, após, serão enviados sugestões e

196 questionamentos à direção, para que a direção possa ter essas informações e

197 juntamente com o entendimento sobre a estrutura necessária para o Campus,

198 possa se subsidiar na próxima reunião sobre esse assunto. Dando

199 prosseguimento a reunião, informou sobre a atualização da lotação dos

200 servidores docentes e técnicos administrativos de Cesnors para UFSM Campus

201 de FW, pediu a compreensão de todos quanto a dificuldades no acesso ao

202 sistemas nesse período de atualização. Continuando com os assuntos gerais o

203 professor Arci fez algumas considerações sobre a invasão dos índios na área da

204 UFSM em Iraí. Foi enviado um documento aqui do Campus solicitando a

205 reintegração de posse e não houve manifestação da reitoria. O ministério público

206 está solicitando a reintegração de posse. Que há controvérsias sobre esse

207 assunto entre o prefeito do Município de Iraí e a UFSM, porém sobre essa.

208 temática é a reitoria quem tem que tomar uma decisão. Ainda, em assuntos

209 gerais, informou sobre a gratuidade das refeições no Restaurante Universitário

210 para estudantes com Benefício Socioeconômico e que os servidores que recebem

211 o auxílio alimentação passarão a pagar o valor integral das refeições. Ainda o

212 Vice diretor explana sobre a cerimônia de posse que será realizada na data de

213 dezoito de agosto pela parte da manhã, será realizada no Salão social do Instituto

214 Federal Farroupilha, e na parte da tarde o Reitor estará atendendo os segmentos

215 no Campus. Na sequencia, o conselheiro Rafaelo Balbinot, explana sobre duas

216 demandas do Departamento de Engenharia Florestal..--O Colegiado do
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217 Departamento de Engenharia Florestal solicitou á direção um relatório do número

218 de técnicos administrativos de laboratório, bem como de suas respectivas

219 lotações e dos critérios de lotação. Nesse sentido, solicitou que seja um item de

220 pauta da próxima reunião do conselho. E a outra demanda é com relação a

221 utilização da área do Campus pelos cursos, em função de que com a migração do

222 CAFW para o Instituto Federal Farroupilha, houve uma separação de área e

223 consequentemente uma diminuição da área da UFSM Campus de Frederico

224 Westphalen. Sugere que seja criado uma comissão de zoneamento, de divisão

225 de áreas de utilização pelos Cursos. Com relação a esse assunto ficou o

226 encaminhamento que será melhor discutido nas próximas reuniões do Conselho.

227 Esgotada a ordem do dia e como ninguém mais fez uso da palavra, o Diretor Arei

228 Dirceu Wastowski deu por encerrada a sessão e, para constar eu, Terezinha de

229 Fatima Poneio, secretária do conselho, lavrei a presente Ata que será assinada

230 por todos os participantes. Ae."~'êf.&...f~"'O AJ!E3 '&). 0J8~ ~-
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