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ATA DA 4P REUNIÃO DO CONSELHO DO

CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR NORTE-RS.

1 Às nove horas do dia dezesseis de março do ano de dois mil e dez, reuniram-se no Cen-

2 tro de Educação Superior Norte-RS, no campus de Palmeira das Missões, os membros

3 do Conselho do Centro, estando presentes os professores Genesio Mario da Rosa, Dire-

4 tor do Centro; Rogério Folha Bermudes, Vice-Diretor do Centro; Antonio Luís Santi,

5 Coordenador Substituto do Curso de Agronomia; Adriana Tourinho Salamoni, Coorde-

6 nadora do Curso de Engenharia Florestal; Caroline Casali, Coordenadora Substituta do

7 Curso de Comunicação Social - Habilitação Jornalismo; Lorimar Francisco Munaretto,

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

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

10 dora do Curso de Enfermagem; Gilberto Martins Santos, Coordenador do Curso de Ad-

11 ministração; Loiva Beatriz Dellapiane, Coordenadora Curso de Nutrição; Terimar Ruoso

12 Moresco, Coordenadora do Curso de Ciências Biológicas; Arei Dirceu Wastowski, Co-

13 ordenador do Curso de Engenharia Ambiental; Jose Antonio Meira da Rocha, Coordena-

14 dor do Curso de Relações Públicas Enfase em Multimídia; Luciane Dittgem Miritz, Co-

15 ordenadora pro tempore do Curso de Ciências Econômicas; e os técnicos administrati-

16 vos Fernando Leviski Bueno, Secretário do campus de Frederico Westphalen, Anderson

17 Oliveira Sobrosa, representante dos Técnico-Administrativos do campus Frederico Wes-

18 tphalen e Claudia Litz, representante dos Técnico-Administrativos do campus de Pal-

19 meira das Missões. O Diretor, professor Genésio, deu por aberta a sessão e de imediato

20 deu posse aos novos Conselheiros professores Santi e Caroline Casali. A seguir passou-

21 se a aprovação das atas trinta e nove e quarenta, as duas atas foram aprovadas por unani-

22 midade. O próximo assunto da pauta foi a apreciação de pareceres da Comissão de Le-

23 gislação e Normas (CLN). O professor Gilberto leu o Parecer 04/2010 da CLN que trata

24 da homologação do Concurso Público para Professor Assistente na Área de "Economia

25 Geral", realizado pelo Departamento de Administração do Cesnors, sendo aprovado o

26 seguinte candidato: Herton Castiglioni Lopes, com nota final 7,01. O parecer da CLN

27 foi favorável à aprovação do referido Concurso e foi aprovado p, r este Conselho por
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1 unanimidade. O professor Gilberto leu o Parecer OS/2010 da CLN que trata da homolo-

2 gação do Concurso Público para Professor Assistente na Área de "Enfermagem no Cui-

3 dado ao Adulto em Situações Críticas de Vida", realizado pelo Departamento de Enfer-

4 magem do Cesnors, sendo aprovadas as seguintes candidatas: Neida Luiza Pellenz Ilha,

5 com nota final 9,49 e Andressa de Andrade, com nota final 7,37. O parecer da CLN foi

6 favorável à aprovação do referido Concurso e foi aprovado por este Conselho por unani-

7 midade. O professor Gilberto leu o Parecer 06/2010 da CLN que trata da homologação

8 do Concurso Público para Professor Adjunto na Área de "Humanidades", realizado pelo

9 Departamento de Administração do Cesnors, sendo aprovado o seguinte candidato: Pau-

10 10 Vanderlei Vargas Groff, com nota final 7,93. O parecer da CLN foi favorável à apro-

11 vação do referido Concurso e foi aprovado por este Conselho por unanimidade. O pro-

12 fessor Gilberto leu o Parecer 07/2010 da CLN que trata da homologação do Concurso

13 Público para Professor Assistente na Área de "Produção Audiovisual", realizado pelo

14 Departamento de Ciências da Comunicação do Cesnors, sendo aprovada a seguinte can-

15 didata: Karen Cristina Kraemer Abreu, com nota final 8,55. O parecer da CLN foi favo-

16 rável à aprovação do referido Concurso e foi aprovado por este Conselho por unanimi-

17 dade. O professor Gilberto leu o Parecer 08/2010 da CLN que trata da homologação do

18 Concurso Público para Professor Assistente na Área de "Enfermagem no Cuidado ao

19 Adulto, ao Adolescente e a Criança", realizado pelo Departamento de Enfermagem do

20 Cesnors, sendo aprovadas as seguintes candidatas: Letícia de Lima Trindade, com nota

21 final 9,37. Caroline de Leon Linck, com nota final 8,50. Elisangela Argenta Zanatta,

22 com nota final 8,33. Graciela Dutra Sehnem, com nota final 8,12. Ruth Irmgard Bãrtschi

23 Gabatz, com nota final 7,28. O parecer da CLN foi favorável à aprovação do referido

24 Concurso e foi aprovado por este Conselho por unanimidade. O professor Gilberto leu o

25 Parecer 09/2010 da CLN que trata da homologação do Concurso Público para Professor

26 Assistente na Área de Enfermagem na Administração dos Serviços de Saúde, realizado

27 pelo Departamento de Enfermagem do Cesnors, sendo aprovados os seguintes candida-

28 tos: Femanda Sarturi, com nota final 8,64. Alessandra Regina Müller Germani, com

29 nota final 7,89. Mareio Wagner Camatta, com nota final 7,23. Cíntia Nasi, com nota fi-

30 nal 7,19. José Luís Guedes dos Santos, com nota final 7,15. O parecer da CLN foi favo-

31 rável à aprovação do referido Concurso e foi aprovado por este Conselho por unanimi-

32 dade. O professor Gilberto leu o Parecer 10/2010 da CLN que trata da omologação do
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1 Concurso Público para Professor Adjunto na Área de Produção de Não-Ruminantes rea-

2 lizado pelo Departamento de Zootecnia do Cesnors, sendo aprovados os seguintes candi-

3 datos: Marcos Martinez do Vale, com nota final 8,59. Luiz Eduardo Avelar Pucci, com

4 nota final 7,36. Luciano Hauschild, com nota final 7,03. O parecer da CLN foi favorável

5 à aprovação do referido Concurso e foi aprovado por este Conselho por unanimidade. O

6 professor Gilberto leu o Parecer 11/2010 da CLN que trata da homologação do Concur-

7 so Público para Professor Adjunto na Área de Nutrição e Alimentos/Nutrição realizado

8 pelo Departamento de Nutrição do Cesnors, sendo aprovada a seguinte candidata: Silva-

9 nia Moraes Bottaro, com nota final 7,51. O parecer da CLN foi favorável à aprovação do

10 referido Concurso e foi aprovado por este Conselho por unanimidade. O professor Gil-

11 berto leu o Parecer 12/2010 da CLN que trata da aprovação de minuta de Convênio entre

12 a UFSM e a empresa Domino Indústria e Comércio Ltda, com vistas a concessão de es-

13 tágios obrigatórios e não obrigatórios de estudantes da UFSM . O parecer da CLN foi fa-

14 vorável à aprovação do referido Convênio e foi aprovado por este Conselho por unani-

15 midade. O professor Gilberto leu o Parecer 13/2010 da CLN que trata da aprovação de

16 minuta de Convênio entre a UFSM e a Cooperativa Tritícola Sarandi Ltda, com vistas a

17 concessão de estágios obrigatórios e não obrigatórios de estudantes da UFSM . O pare-

18 cer da CLN foi favorável à aprovação do referido Convênio e foi aprovado por este

19 Conselho por unanimidade. O professor Gilberto leu o Parecer 14/2010 da CLN que tra-

20 ta da aprovação de minuta de Convênio entre a UFSM e a empresa Ops Jeans, com vis-

21 tas a concessão de estágios obrigatórios e não obrigatórios de estudantes da UFSM . O

22 parecer da CLN foi favorável à aprovação do referido Convênio e foi aprovado por este

23 Conselho por unanimidade. O professor Gilberto leu o Parecer 15/2010 da CLN que tra-

24 ta da aprovação de minuta de Convênio entre a UFSM e a empresa Koury e Meister

25 Consultoria em Produção Animal, com vistas a concessão de estágios obrigatórios e não

26 obrigatórios de estudantes da UFSM . O parecer da CLN foi favorável à aprovação do

27 referido Convênio e foi aprovado por este Conselho por unanimidade. O professor Gil-

28 berto leu o Parecer 16/2010 da CLN que trata da aprovação do Projeto Pedagógico de

29 Curso de Administração Pública - Bacharelado, na modalidade a distância (EAD), den-

30 tro do Projeto Universidade Aberta do Brasil, com uma carga horária de 3.000 horas,

31 oferta de diciplinas semestral e 240 vagas distribuídas em oito pólos. O professor Gil-
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1 ra Adriana questionou se a carga horária do EAD conta na carga horária do Centro. O

2 professor Genesio informou que as atividades do EAD não podem ser realizadas em ho-

3 rário de expediente da UFSM e a carga horária do EAD não pode ser somada a carga ho-

4 rária do Centro, disse também que o MEC já liberou recursos para o funcionamento do

5 Curso. Após discussões a respeito da carga horária e da utilização de infra-estrutura do

6 Centro, o parecer lido, que é favorável à aprovação da proposta de criação do Curso de

7 Pós-Graduação, foi aprovado por este Conselho por unanimidade. O professor Gilberto

8 informou que foi não possível à CLN realizar o parecer referente às planilhas de avalia-

9 ção utilizadas nos Concursos Docentes solicitada pela Resolução 20/2010. Decidiu-se

lOque ficará para a próxima reunião a aprovação de tais planilhas. Sobre as filmagens das

11 provas dos Concursos Docentes exigida pela Resolução 20/2010 foi informado pelo

12 professor Genesio que o Departamento de Ciências da Comunicação será responsável

13 pela realização destas filmagens nos campi de Frederico Westphalen e Palmeira das

14 Missões. A professora Caroline falou que o Departamento não pode responsabilizar-se

15 por estas filmagens pois não há servidores técnico-administrativos para talassim que o

16 problema dos técnicos-administrativos for solucionado. O professor Genesio falou que a

17 Direção está procurando resolver este problema. Foi acertado que os Departamentos de-

18 vem agendar com a Comunicação Social as datas para filmagem assim que o problema

19 dos técnicos-administrativos for solucionado. O professor Genesio informou que foram

20 disponibilizadas seis Funções Gratificadas para o Cesnors, a fim de cumprir o Regimen-

21 to do Centro, destinadas as Chefias de Departamento. Repassou também informação re-

22 cebida em reunião de Diretores dizendo que os cursos criados pelo REUNI não preveem

23 ampliação de estrutura administrativa e criação de Departamentos. A professora Ana

24 Gabriela em sua fala enfatizou a participação dos Coordenadores Substitutos e apresen-

25 tou a seguinte proposta: ao invés de criar Departamentos fortalecer os Cursos e dar as

26 Funções Gratificadas que seriam dos Chefes de Departamento para os Coordenadores

27 Substitutos de Curso. De acordo com o proposto pela professora Ana surge a seguinte

28 proposta, nomeia-se os Coordenadores Substitutos como Chefes de Departamento e fica

29 o compromisso de a partir daí extinguir os Departamentos e elaborar uma nova proposta

30 criando a função de Coordenador Administrativo. Os Coordenadores de Curso serão os

31 atuais Coordenadores e serão escolhidos Coordenadores Administrativos, as atribuições

32 de Coordenador de Curso e Chefe de Departamento serão redistribuídjlEstas mudan-
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1 ças tem o objetivo de fortalecer a estrutura de Cursos. Caso as mudanças sugeridas não

2 forem possíveis de serem implantadas nova discussão será realizada para definição da

3 estrutura que contemplará as funções de curso e administrativas. fica claro nesta propos-

4 ta que toda estrutura física e administrativa antes destinada aos Departamentos passa a

5 ser destinada aos Cursos. Ficou também definido pelo Conselho que a direção fará a no-

6 meação pro tempore dos atuais Coordenadores Substitutos como Chefes de Departa-

7 mento. A seguir foi definida a nova composição da Comissão de Legislação e Normas

8 deste Conselho, são os professores Gilberto, Terimar e Adriana e o tecnico administrati-

9 vo Paulo Bairros. Para representação no Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da

10 Universidade foi escolhido o professor Felipe Pilau, tendo como suplente o professor

11 Antonio Santi, que juntam-se aos outros representantes escolhidos na reunião anterior.

12 Para a Comissão de Infra-Estrutura foram escolhidos os servidores Vilmar Assunção,

13 Gilberto Santos, Rosani Spanevello, José Antonio Meira, Clóvis Da Rós e Eliane Pereira

14 dos Santos. A professora Adriana solicitou que os técnicos-administrativos laboratoris-

15 tas sejam lotados nos Departamentos. A professora Ana manifestou descontentamento

16 com demora na resolução de problemas com a intemet. O professor Munaretto passou

17 comunicado aos Conselheiros sobre avaliação institucional. Esgotada a ordem do dia e

18 como ninguém mais fez uso da palavra, o professor Genesio deu por encerrada a sessão
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