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ATA DA 40a REUNIÃO DO CONSELHO DO

CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR NORTE-RS.

1 Às quinze horas e trinta minutos do dia onze de janeiro do ano de dois mil e dez, reuni-

2 ram-se no Centro de Educação Superior Norte-RS, no campus de Frederico Westfhalen,

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

5 Rodrigues da Silva, Coordenador do Curso de Agronomia; Edison Bisognin Cantarelli,

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

7 ra do Curso de Comunicação Social - Habilitação Jornalismo; Lorimar Francisco Muna-

8 retto, Coordenador pro tempore do Curso de Sistemas de Informação; Ana Gabriela de

9 Freitas Saccol, Coordenadora do Curso de Zootecnia; Fernanda Beheregaray Cabral,

10 Coordenadora Substituta do Curso de Enfermagem; Gilberto Martins Santos, Coordena-

11 dor pro tempore do Curso de Administração; Nilce Coelho Peixoto, Coordenadora pro

12 tempore do Curso de Nutrição; Terimar Ruoso Moresco, Coordenadora pro tempore do

13 Curso de Ciências Biológicas; Arei Dirceu Wastowski, Coordenador pro tempore do

14 Curso de Engenharia Ambiental; Jose Antonio Meira da Rocha, Coordenador pro-tem-

15 pore do Curso de Relações Públicas Enfase em Multimídia; Luciane Dittgem Miritz,

16 Coordenadora pro tempore do Curso de Ciências Econômicas; e os técnicos administra-

17 tivos Fernando Leviski Bueno, Secretário do campus de Frederico Westphalen, Paulo

18 Roberto Bairros da Silva, representante dos Técnico-Administrativos do campus Frede-

19 rico Westphalen e Andrei Espig Pozzobon, representante dos Técnico-Administrativos

20 do campus de Palmeira das Missões. O Diretor, professor Genésio, deu por aberta a ses-

21 são e de imediato passou a aprovação da Ata da Reunião trinta e nove. Em virtude de

22 que a referida Ata não foi enviada anteriormente aos Conselheiros para análise ela será

23 aprovada na próxima reunião. A seguir passou-se a aprovação de Pareceres da CLN. O

24 servidor Andrei leu o Parecer 02/2010 da CLN que trata da aprovação de Convênio en-

25 tre a UFSM e a Prefeitura de Palmeira das Missões com vistas a concessão de estágios

26 obrigatórios para alunos da Universidade. O parecer da CLN foi favorável à aprovação

27 do referido Convênio e foi aprovado por este Conselho por unanimidade. O servidor
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1 Andrei leu o Parecer 03/2010 da CLN que trata da aprovação de Convênio entre a

2 UFSM e a Prefeitura de Cerro Grande com vistas a concessão de estágios obrigatórios e

3 não obrigatórios para alunos da Universidade. O parecer da CLN foi favorável à aprova-

4 ção do referido convênio e foi aprovado por este Conselho por unanimidade. O profes-

5 sor Gilberto leu o Parecer 64/2010 da CLN que trata da aprovação da proposta de cria-

6 ção do Curso de Pós-Graduação Mestrado em Agronomia - Agricultura e Ambiente . O

7 parecer da CLN foi favorável à aprovação da proposta de criação do Curso de Pós-Gra-

8 duação e foi aprovado por este Conselho por unanimidade. O professor Vanderlei infor-

9 mou que o projeto do Curso de Pós-Graduação já foi avaliado pela Pró-Reitoria de Pós-

10 Graduação e Pesquisa e foi considerado apto a prosseguir em tramitação. O professor

11 Genesio expôs que o Centro não possui hoje condições de suprir as necessidades de in-

12 fra-estrutura física, de técnicos-administrativos e de Funções Gratificadas para este Cur-

13 so de Mestrado, que isto deve ser buscado posteriormente, e parabenizou o Curso de

14 Agronomia pela iniciativa de criação do Curso de Pós-Graduação. O professor Edison

15 questionou sobre a apresentação dos Regimentos dos Departamentos que ainda não fo-

16 ram aprovados por este Conselho. Foi então definido este assunto como primeiro ponto

17 de pauta da próxima reunião. Passou-se então para o seguinte ponto de pauta, a distri-

18 buição de recursos do Centro. O professor Munaretto expôs aos conselheiros as diretri-

19 zes do índice de distribuição de recursos (IDR) e os valores destinados a cada Curso. Os

20 recursos foram distribuídos da seguinte forma: quinze por cento (15%) do recurso total

21 destinado para o pagamento de custos fixos transferido para a Pró-Reitoria de Planeja-

22 mento. O restante foi dividido em cinquenta por cento (50%) para cada Campi. Do re-

23 curso de cada Campi foram destinados cinco por cento (5%) para o FIPE (Fundo de Pes-

24 quisa da UFSM), vinte e dois e meio por cento para a Direção do Centro e mais vinte e

25 dois e meio por cento para o rateio entre os Cursos. O recurso total de custeio disponível

26 para o Centro neste ano é de quatrocentos e vinte mil reais (R$ 420.000,00) para cada

27 Campi, sendo que trezentos e vinte e um mil e trezentos reais (R$321.300,00) foram

28 destinados à Direção do Centro. Do recurso pertencente aos Cursos foram destinados

29 dez mi reais (R$ 10.000,00) fixos para cada Curso, o restante foi divido da seguinte ma-

30 neira: vinte e cinco por cento (25%) do recurso proporcional ao número de alunos de

31 cada Curso; vinte e cinco por cento (25%) do recurso de acordo com a titulação dos pro-

32 fessores; trinta e cinco por cento (35%) do recurso de acordo com a carga horária de dis-
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1 ciplinas práticas e quinze por cento (15%) de acordo com o número de disciplinas teóri-

2 caso Cabendo aos Cursos os seguintes valores. Curso de Administração - vinte e oito

3 mil e quatrocentos e quarenta e um reais e vinte e dois centavos CR$28.441,22); Curso

4 de Enfermagem - quarenta mil e cento e cinco reais e noventa centavos CR$40.105,90);

5 Curso de Zootecnia - quarenta mil e quinhentos e quarenta e oito reais e oitenta e oito

6 centavos CR$ 40.548,88); Curso de Ciências Biológicas - dezenove mil e trezentos e

7 cinquenta e nove reais e vinte e quatro centavos CR$ 19.359,24); Curso de Nutrição -

8 vinte mil e seiscentos e cinquenta e seis reais e cinquenta e quatro centavos CR$

9 20.656,54); Curso de Ciências Econômicas - onze mil e quinhentos e trinta e oito reais e

10 vinte e um centavos CR$ 11.538,21); Curso de Agronomia - trinta e cinco mil e duzen-

11 tos e setenta e sete reais e querente e nove centavos CR$35.277,49); Curso de Engenha-

12 ria Ambiental - dezenove mil e quatrocentos e noventa e um reais e vinte e um centavos

13 CR$ 19.491,21); Curso de Engenharia Florestal- trinta e nove mil e duzentos e setenta e

14 um reais e noventa e dois centavos CR$ 39.271,92); Curso de Comunicação Social -

15 Habilitação Jornalismo - trinta e seis mil e oitocentos e trinta e nove reais e cinco centa-

16 vos CR$36.839,05); Curso de Relações Publicas Enfase em Multimídia - dezesseis mil

17 e quatrocentos e cinquenta e sete reais e oitenta e cinco centavos CR$ 16.457,85); Curso

18 de Sistemas de Informação - treze mil e trezentos e doze reais e quarenta e oito centa-

19 vos CR$ 13.312,48). O professor Edison questionou sobre o valor que será destinado

20 para o pagamento de diárias. O professor Genesio informou que nos anos anteriores ha-

21 via um limite de oitenta mil reais CR$80.000,00) que podiam ser gastos com diárias mas

22 que para este ano não há limite para gasto com esta rubrica. Após discussões sobre os

23 valores que o Centro deve aplicar para o pagamento de diárias, foi decidido pelo Conse-

24 lho que haverá um limite de oitenta mil reais para gastos com diárias dos Departamen-

25 tos, sendo dez mil reais CR$ 10.000,00) para cada um dos Cursos da implantação e três

26 mil e trezentos e trinta e três reais CR$ 3.333.00) para cada um dos Cursos do REUNI.

27 Para a Direção do Centro foi definido o valor de quarenta mil reais CR$40.000,00) para

28 gasto com diárias. Após votação a proposta do índice de distribuição de recursos do

29 Centro apresentada foi aprovada por unanimidade. Foi definido que para o próximo ano

30 o cálculo do IDR será feito com base nos valores dos dois programas orçamentários do

31 centro somados. O próximo assunto da pauta foi a posse dos novos Coordenadores de

32 Curso. O professor Genesio ~u aos Coordenadores de Curso que estão saindo da 3
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1 função pelos esforços realizados enquanto estavam no cargo. O professor Genesio leu as

2 Portarias de nomeação dos novos Coordenadores. Portaria N° 217/10 nomeia Coordena-

3 dor do Curso de Relações Públicas - Ênfase em Multimídia o professor José Antonio

4 Meira da Rocha. Portaria 209110 nomeia Coordenador do Curso de Engenharia Ambien-

5 talo professor Arei Dirceu Wastowski . Portaria 213/10 nomeia Coordenadora do Cur-

6 so de Nutrição a professora Loiva Beatriz Dallepiane. Portaria 212/1 O nomeia Coorde-

7 nadora do Curso de Ciências Biológicas a professora Terimar Ruoso Moresco. Portaria

8 218/1 O nomeia Coordenadora do Curso de Engenharia Florestal a professora Adriana

9 Tourinho Salamoni. Portara 216/10 nomeia Coordenadora do Curso de Comunicação

10 Social - Habilitação Jornalismo a professora Claudia Herte de Moraes. Portaria 215/1 O

11 nomeia Coordenador do Curso de Agronomia o professor Felipe Gustavo Pilau. Portaria

12 211/10 nomeia Coordenadora do Curso de Zootecnia a professora Ana Gabriela de Frei-

13 tas Saccol. Portaria 214/10 nomeia Coordenadora do Curso de Enfermagem a professora

14 Fernanda Beheregaray Cabral. Portaria 210/10 nomeia Coordenador do Curso de Admi-

15 nistração o professor Gilberto Martins Santos. Após a entrega das Portarias foram feitos

16 comentários e agradecimentos por parte dos professores Edison, Vanderlei, Ni1ce, Loi-

17 va, Rogério e Terimar. Sobre o vestibular o professor Genesio expôs que poderão haver

18 dificuldades no início do vestibular por causa da infra-estrutura da cidades, principal-

19 mente a respeito da rede hoteleira, e falou que podem ser alternativas estadias em cida-

20 des próximas. O professor Vanderlei expôs que os servidores que realizarão a fiscaliza-

21 ção do Vestibular devem tomar cuidado com "colas" durante as provas. O próximo as-

22 sunto tratado foi o Projeto de pesquisa do Centro recentemente aprovado pela FINEP, o

23 professor Genesio falou que os valores pedidos para equipamentos foram aprovados na

24 integra, além de um recurso de valor em tomo de um milhão de reais para obras em Fre-

25 de rico Westfhalen e Palmeira das Missões, porém, os recursos ainda não estão libera-

26 dos para uso. O professor Edison falou que é importante criar um nova comissão para

27 começar o trabalhar um projeto para o Edital do FINEP dois mil e dez. Foi definido por

28 este Conselho que o Prof. Fabrício Sutili do Departamento de Engenharia Florestal fica-

29 rá responsável por iniciar os trabalhos da comissão citada. Sobre as vagas do Centro nos

30 Conselhos Superiores da Universidade foram definidos novos representantes. No Con-

31 selho Universitário foram escolhidos como titulares os professores Gilberto Santos e

32 Arei Wastowski, tendo eom~s respectivamente as professoras Terimar Mores- 4
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co e Claudia Herte. Para o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão foram escolhidas

2 as professoras Ana Gabriela Saccol e Adriana Salamoni, tendo como suplentes respecti-

3 vamente os professores Femanda Cabral e Jose Antonio da Rocha. Esgotada a ordem do

4 dia e como ninguém mais fez uso da palavra, o professor Genesio deu por encerrada a

5 sessão e, para constar, eu, Femando Leviski Bueno, lavrei a presente Ata que será assi-

6 nada por todos os participantes. ~
O le\Jis\<.it)uen~a
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LISTA DE ASSINATURA DA ATA DA 40a REUNIÃO DO CONSELHO DO

CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR NORTE-RS.

Data: 11/01/2010 Horário:

NOME DO CONSELHEIRO

Local: _, campus de Frederico Westphalen.

ASSINATU~
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
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Anderson de Oliveira Sobroza '\.

Jose Antonio Meira da Rocha
Lairton Martins
Lorimar Francisco Munaretto
Luciane Dittgen Miritz
Mateus Tonini
Nilce Coelho Peixoto
Rogério Folha Bermudes
Terrimar Ruoso Moresco
Vanderlei Rodrigues da Silva
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Assmatura de substituto de conselheiro: l

Assinatura do secretário da reunião:

Femando Leviski Bueno
A~O LeViSkiBueno
Chefe da Seção Administrativa dr-

Direção do CESNORS
Fredericn \~/(',·t \


