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Ministério da Educação

Universidade Federal de Santa Maria

Centro de Educação Superior Norte-RS/UFSM

Conselho do Centro

ATA DA 38 REUNIÃO DO CONSELHO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR

NORTE-RS.

Às nove horas e trinta minutos do dia dezessete de janeiro do ano de dois mil e sete,

reuniram-se no Centro de Educação Superior Norte-RS em Frederico Westphalen, na sala de

reuniões, os professores Genesio Mario da Rosa, Diretor Pro- Tempore do CESNORS;

Marilise Mendonça Krügel, Vice-Diretora Pro- Tempore do CESNORS; Edison Bisognin

Cantarelli, Coordenador do Curso de Engenharia Florestal; Clovis Orlando Da Rós,

Coordenador do Curso de Agronomia; Rejane de Oliveira, Coordenadora do Curso de

Comunicação Social - Habilitação Jornalismo; Marlon Nadal Maciel, Coordenador do Curso

de Zootecnia; Sirlei Glasenapp, Coordenadora do Curso de Administração; Alice do Carmo

Jahn, Coordenadora do Curso de Enfermagem; os técnicos administrativos Fernando Leviski

Bueno, Chefe da Seção Administrativa, Janice DaI Santo Da Rós, representante dos técnicos

administrativos do campus de Palmeira das Missões e Cleomar Marcos Fabrizio,

representante dos técnicos administrativos do campus de Frederico Westphalen. Participaram,

também, os acadêmicos Ivan de Almeida Grycuk, representando o corpo discente do campus

de Palmeira das Missões, além de Marco Antonio Corbari e Rogério Bamberg, representando

o corpo discente do campus de Frederico Westphalen. O Diretor Pro- Tempore, professor

Genesio, deu por aberta a sessão, procedendo-se à leitura da ata da reunião anterior pelo

servidor Fernando Leviski Bueno. Após o termino da leitura o texto lido foi aprovado por

todos. Antes de inciar a ordem do dia o professor Genesio comentou sobre os trabalhos de

redação do Regimento Interno, falando que a parte relacionada a estrutura do Centro já foi

discutida, restando portanto a parte relativa a descrição de atribuições. Inciando a ordem do

dia tomou-se o assunto referente a pessoal docente, o professor Genesio informou que foi

necessário realizar alterações no preenchimento das ultimas vagas, e não foi possível manter

as áreas escolhidas por este conselho em sua primeira reunião, visto que não havia pessoal

concursado disponível e que se as vagas não fossem ocupadas seriam perdidas. Dessa forma

foram nomeados dois professores para o Departamento de Agronomia, Vanderlei Rodrigues

da Silva e Adriana Graciela Desire Zecca, um para o Departamento de Zootecnia, Luciana ~
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28 professora Marilise expôs que quando forem disponibilizadas novas vagas os cursos não

atendidos terão prioridade. O professor Genesio acrescentou que das quarenta vagas para

docentes disponibilizadas ao CESNORS trinta e oito já foram nomeados, as restantes estão no

CEPE para aprovação, e disse também que não há garantia de serem disponibilizadas novas

vagas para o Centro neste ano, já que estas vagas ainda não foram criadas, porém ressaltou

que há um comprometimento do Ministério da Educação com a criação de vagas para as

extensões de Universidades Federais. Com relação ao professor concursado para matemática,

tem-se a informação de que o mesmo não tomará posse do cargo, abrindo a possibilidade de

chamar o segundo colocado no concurso, que também foi consultado e não tem interesse no

cargo. Dessa forma ficou decidido que se tentará encontrar outro candidato concursado para

ocupar o cargo, se não for possível a vaga será direcionada para o Departamento de

Enfermagem, na área de saúde coletiva, e se tentará contratar um professor substituto para

matemática. A professora Marilise informou que será necessário contratar um professor

substituto para o Departamento de Administração, para o primeiro semestre do ano de dois

mil e sete, o professor Genesio então expôs que será necessário enviar uma solicitação formal

para a Direção do Centro e esta então repassa a solicitação para a PROGRAD. Se aprovado, o

Departamento pode realizar o concurso. A professora Sirlei falou a respeito de um erro

constatado no Projeto de Implantação do CESNORS, o referido projeto prevê a manutenção

de dois cursos de administração, um diurno e outro noturno, porém somente prevê a

nomeação de docentes para um curso. Conforme pareceres do Conselho de Ensino, Pesquisa e

Extensão 023/06 e 024/06, são aprovados dois Projetos Político-Pedagógicos, cada um com

catorze docentes, totalizando vinte e oito docentes no Departamento de Administração, porém

o Projeto de Implantação do CESNORS somente prevê catorze docentes. O professor Genesio

solicitou que a professora Sirlei lhe envia-se um documento relatando a situação, que ele

então faria contato com o Vice-Reitor, prof Felipe MüIler, coordenador do projeto de

implantação. A respeito do processo de seleção para professor substituto de matemática, no

qual foi selecionada a professora Daniele Martini, o professor Genesio realizou um resumo do

mesmo, passou o processo para vista dos membros do conselho e colocou em aprovação, com

todos os votos a favor deu-se por aprovado o referido processo. Com a nomeação eminente

dos professores de fisica e matemática, sugeriu o professor Edison, que a professora Daniele
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Minas Gerais que solicita transferência para o CESNORS, passou os documentos referentes

para os Departamentos de Agronomia e Engenharia Florestal, e solicitou aos chefes de

departamento que pensem em critérios de avaliação para serem aplicados para decidir futuras

transferências. O professor Edison expôs que os coordenadores de curso, por estarem

exercendo também a chefia dos departamentos, devem tomar cuidados ao realizar reuniões de

colegiado de curso e de colegiado de departamento, para separar os assuntos que devem ser

tratados em cada órgão, já que eles possuem funções distintas. Referente ao assunto da

distribuição dos recursos do centro, o professor Genesio mostrou a todos uma planilha com

índices de distribuição entre a Direção, Cursos, bibliotecas, GAP e laboratórios. Com relação

ao recurso disponível para diárias foi sugerido que as despesas referentes ao deslocamento

entre Palmeira das Missões e Frederico Westphalen, com o objetivo de ministrar aulas, deverá

ser suportado pelo Centro e não rateado pelos departamentos. Após discussão e

questionamentos resolveu-se que os arquivos com as planilhas deveriam ser repassados a

todos os Coordenadores, para análise mais detalhada destes, e decisão em uma próxima

reunião. Também foi citada uma planilha elaborada pela Pro-Reitoria de Planejamento, que

trata de planejamento financeiro, em relação a ela disse o professor Genesio que o CESNORS

precisa adotar um procedimento de planejamento financeiro, visando otimizar o uso dos

recursos. Relativo ao Projeto FINEP o professor Genesio expôs que o CESNORS deverá arcar

com os custos de consumo, já que o FINEP apenas prevê gastos com investimento

permanente, nenhum dos presentes se opôs a esta situação. O professor Edison, participante

do projeto, ficou responsável por elaborar uma previsão dos custos de material de consumo

necessários para a conclusão do referido projeto e apresentá-Ios na próxima reunião para

deliberação. O professor Genesio falou sobre as parcerias com o Colégio Agrícola de

Frederico Westphalen, relatando que as cedências de uso de saIas e áreas de terra foram todas

acertadas. Quanto à parceria com o Colégio Agrícola Celeste Gobatto de Palmeira das

Missões a professora Marilise e o professor Genesio expuseram que está difícil chegar a um

acerto. Objetivando comemorar os dois anos de criação do CESNORS, o professor Genesio

sugeriu que organize-se um conjunto e eventos chamado Semana do Centro, contemplando

palestras e outras atividades, todos os presentes concordaram com a proposta feita. A

Professora Alice trouxe assunto referente à elaboração de um convênio com a Prefeitura

Municipal de Palmeira das Missões, que permita aos alunos do Curso de Enfermagem realizar ~

aulas práticas nas instalações de saúde da referida prefeitura. O texto do convênio em questão
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94 Municipal de Palmeira das Missões. A professora Alice leu o texto do convênio, que foi

95 aprovado por todos os presentes. Esgotada a ordem do dia e como ninguém fez uso da

96 palavra, o professor Genesio deu por encerrada a sessão e, para constar, eu, Femando Leviski

97 Bueno, lavrei a presente Ata que será assinada por todos os participantes.;fi ~ '1 L-
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