
-- xedera/
'õe rfJJrfJJrfJJ o'~ú' Ministério da Educação.~li~Universidade Federal de Santa Maria

~ ~ ; Centro de Educação Superior Norte-RS/UFSM

~ SAPI <J."f Conselho do Centro
1960

ATA DA 42a REUNIÃO DO CONSELHO DO

CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR NORTE-RS.

1 Às nove horas e trinta minutos do dia quatro de abril do ano de dois mil e dez, reuniram-

2 se no Centro de Educação Superior Norte-RS, no campus de Frederico Westphalen, os

3 membros do Conselho do Centro, estando presentes os professores Genesio Mario da

4 Rosa, Diretor do Centro; Rogério Folha Bermudes, Vice-Diretor do Centro; Felipe Gus-

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

6 nadora do Curso de Engenharia Florestal; Claudia Herte de Moraes, Coordenadora do

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

8 Coordenador pro tempore do Curso de Sistemas de Informação; Gilberto Martins San-

9 tos, Coordenador do Curso de Administração; Loiva Beatriz Dellapiane, Coordenadora

10 Curso de Nutrição; Terimar Ruoso Moresco, Coordenadora do Curso de Ciências Bioló-

11 gicas; Arei Dirceu Wastowski, Coordenador do Curso de Engenharia Ambiental; Jose

12 Antonio Meira da Rocha, Coordenador do Curso de Relações Públicas Enfase em Multi-

13 mídia; Luciane Dittgem Miritz, Coordenadora pro tempore do Curso de Ciências Eco-

14 nômicas; Rômulo Trevisan, Chefe do Departamento de Engenharia Florestal; Caroline

15 Casali, Chefe do Departamento de Ciências da Comunicação; Cristiano Henrique Anto-

16 nelli da Veiga, Chefe do Departamento de Administração; Antônio Luís Santi, Chefe do

17 Departamento de Agronomia; Rafael Lazzari, Chefe do Departamento de Zootecnia; Sil-

18 vana Bastos Cogo Bisogno, Chefe do Departamento de Enfermagem; e os técnicos ad-

19 ministrativos Fernando Leviski Bueno, Chefe da Seção Administrativa do CESNORS,

20 Anderson Oliveira Sobrosa, representante dos servidores Técnico-Administrativos do

21 campus Frederico Westphalen e Andrei Espig Pozzobon, representante dos servidores

22 Técnico-Administrativos do campus de Palmeira das Missões. Esteve presente também

23 o servidor Paulo Bairros. O Diretor, professor Genésio, deu por aberta a sessão e de ime-

24 diato deu posse aos novos Conselheiros professores Rômulo, Caroline, Cristiano, Luis

25 Antônio, Rafael e Silvana. A seguir passou-se a aprovação da Ata quarenta e um, a pro-
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27 cos-administrativos for solucionado" na linha vinte da página quatro. Após votação a re- \.
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26 fessora Caroline solicitou a inclusão da expressão "assim que o problema dos técni-
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1 ferida Ata foi aprovada por unanimidade. A seguir passou-se a apreciação de pareceres

2 da CLN. O servidor Paulo leu o Parecer 17/2010 da CLN que trata da aprovação da pro-

3 posta da planilha de avaliação para Concursos para Docentes do Centro. Após discus-

4 sões foi solicitada alteração nos itens um e dois da prova didática. O parecer, favorável a

5 aprovação da planilha, foi aprovado, com alterações, por unanimidade. A seguir foi lido

6 o parecer 18/1O da CLN que trata da aprovação de convênio com a empresa CRZ Imó-

7 veis e Consultoria LTDA, com vistas a concessão de estágios obrigatórios e não obriga-

8 tórios. O Parecer, favorável a aprovação do referido Convênio, foi aprovado por unani-

9 midade. A Seguir o professor Genesio retomou o assunto da nomeação dos Chefes de

10 Departamento, exemplificando como ocorreu a distribuição das vagas criadas pelos Cur-

11 sos do REUNI no campus de Santa Maria e como ocorreu a criação dos Cursos no CES-

12 NORS. Após falou sobre a proposta feita pela professora Ana Gabriela na última reuni-

13 ão e disse que ela não é viável pois se estará criando estrutura administrativa da mesma

14 forma, porém com outro nome, assim, o Centro precisará encontrar outra solução para a

15 lotação dos professores nomeados para os cursos do REUNI. Seguiram-se discussões so-

16 bre o tema. A professora Caroline sugeriu que os Cursos novos solicitem a criação de

17 seus Departamentos. O professor Rômulo expôs que o Departamento de Engenharia Flo-

18 restal necessita de um documento explicitando que o REUNI não prevê a criação de De-

19 partamentos. A professora Claudia sugeriu que se convide um representante da Reitoria

20 para passar mais informações sobre o assunto ao Conselho. Baseado na proposições dos

21 Conselheiros o professor Genesio propôs dois encaminhamentos, encaminhar consulta a

22 PROJUR sobre a legalidade da Criação de Departamentos para os Cursos do REUNI e

23 solicitar a presença do Magnífico Reitor em uma reunião deste Conselho. A professora

24 Claudia solicitou que a consulta a PROJUR seja feita por escrito. O próximo assunto foi

25 sobre a rede de comunicação. O professor Genesio expôs que a Rede Nacional de Pes-

26 quisa (RNP) passará a partir deste mês a assumir a rede do comunicação digital dos

27 campi de Frederico Westphalen e Palmeira das Missões, função até então executada pela

28 empresa 01. O servidor Anderson solicitou que as reuniões dos Colegiados que sejam

29 realizadas no período da manhã ou marcadas com antecedência para que as servidoras

30 das secretarias possam organizar-se para atender as solicitações. Também solicitou que

31 os descontentamentos em relação as atividades dos servidores técnico-administrativos

vidos diretamente com os servidores e pediu que as atas das reuniões dos Co- / 1
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1 legiados sejam feitas com maior coerência ao que é falado. O servidor Paulo expôs a

2 proposta de criação de Núcleo de Laboratórios e Atividades de Campo que congregaria

3 todos os servidores técnico-administrativos laboratoristas dos Campus de Frederico

4 Westphalen e Palmeira das Missões. Este Núcleo seria responsável pelo atendimento das

5 necessidades de serviços dos laboratórios de aulas práticas e atividades de campo, além

6 de secundariamente atender demandas de laboratórios de pesquisa. A criação deste nú-

7 cleo será rediscutida quando for realizada a atividade de alteração do Regimento Interno

8 do Centro. A professora Terrimar solicitou a avaliação deste Conselho quanto a refor-

9 mulação do Currículo do Curso de Ciências Biológicas para a inserção da Disciplina de

10 Libras no quinto semestre. Após votação a reformulação solicitada foi aprovada por una-

11 nimidade. O professor Santi informou que o Departamento de Agronomia terá em breve

12 dois laboratórios com rotina diária que precisarão de laboratoristas em tempo integral.

13 O professor Genesio expôs que se os laboratórios forem didáticos a solicitação será aten-

14 dida pelos laboratoristas do Centro, se forem de pesquisa será preciso outra estrategia

15 para conseguir este pessoal. O professor Rogério informou que serão realizadas reuniões

16 das chefias do Centro com a Pró-Reitoria de Planejamento no dia doze deste mês e com

17 a Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa dia quatro. O professor Genesio expôs que

18 precisará ser feita a recomposição do Conselho na próxima reunião. A professora Silva-

19 na solicitou informações sobre a colação de grau da formatura do Curso de Enferma-

20 gemo Sobre as filmagens que precisam ser feitas das provas do concursos docentes o

21 professor Genesio informou que a Direção do Centro está providenciando a Contratação

22 de uma empresa para a prestação deste serviço. O professor Genesio solicitou que o pro-

23 cessos que precisam ser apreciados pela Comissão de Legislação e Normas deste Conse-

24 lho devem ser enviados a Direção do Centro com duas semana de antecedência. Esgota-

25 da a ordem do dia e como ninguém mais fez uso da palavra, o professor Genesio deu por

26 encerrada a sessão e, para constar, eu, Femando Leviski Bueno, lavrei a presente Ata

27 que será assinada por todos os participantes. / I. () ~ ~kou\.
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