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ATA DA 43a REUNIÃO DO CONSELHO DO

CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR NORTE-RS.

Às nove horas do dia onze de junho do ano de dois mil e dez, reuniram-se no Centro de

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

3 selho do CESNORS, estando presentes os professores Genesio Mario da Rosa, Diretor

4 do Centro; Rogério Folha Bermudes, Vice-Diretor do Centro; Felipe Gustavo Pilau, Co-

5 ordenado r do Curso de Agronomia; Adriana Tourinho Salamoni, Coordenadora do Cur-

6 so de Engenharia Florestal; Claudia Herte de Moraes, Coordenadora do Curso de Comu-

7 nicação Social - Habilitação Jornalismo; Lorimar Francisco Munaretto, Coordenador

8 pro tempore do Curso de Sistemas de Informação; Loiva Beatriz Dellapiane, Coordena-

9 dora Curso de Nutrição; Terimar Ruoso Moresco, Coordenadora do Curso de Ciências

10 Biológicas; Arei Dirceu Wastowski, Coordenador do Curso de Engenharia Ambiental;

11 Rômulo Trevisan, Chefe do Departamento de Engenharia Florestal; Cristiano Henrique

12 Antonelli da Veiga, Chefe do Departamento de Administração; Antônio Luís Santi, Che-

13 fe do Departamento de Agronomia; Rafael Lazzari, Chefe do Departamento de Zootec-

14 nia; Silvana Bastos Cogo Bisogno, Chefe do Departamento de Enfermagem; e os técni-

15 cos administrativos Fernando Leviski Bueno, Chefe da Seção Administrativa do CES-

16 NORS; Vilmar de Jesus Assunção, representante dos servidores Técnico-Administrati-

17 vos do campus de Palmeira das Missões. Participaram também Mairo Trentin Pivesan,

18 representante discente do campus de Frederico Westphalen, Anderson Casali de Freitas,

19 representante discente do campus de Frederico Westphalen . O Diretor, professor Gené-

20 sio, deu por aberta a sessão e de imediato deu posse aos novos Conselheiros Mairo e An-

21 derson. Após, a Ata da reunião anterior foi para apreciação e foi aprovada por unanimi-

22 dade, sem alterações. A seguir passou-se a apreciação de Pareceres da Comissão de Le-

23 gislação e Normas (CLN). A professora Adriana leu o Parecer 19/1O da CLN sobre

24 aprovação de Convênios com a empresa Pronto Clínica. O parecer foi favorável a apro-

25 vação e foi aprovado por unanimidade. A professora Adriana leu o Parecer 21/1 O da

26 CLN sobre aprovação de Concurso Público para professor Adjunto da área de "Física

27 Geral", tendo como aprovados os seguintes candidatos: Denize Kalempa, com nota final~.r\ ~tiyfi;b ~ ~~ ,qMt
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1 7,68 e Vinicius de Abreu Oliveira, com nota final 7,62. O parecer foi favorável a apro-

2 vação e foi aprovado por unanimidade. O professor Rômulo comentou sobre ocorrências

3 no desenvolvimento do Concurso. O professor Santi informou que estão em estudo alte-

4 rações na Resolução 020/09 para permitir apenas a gravação do áudio dos Concursos

5 Públicos. O professor Genesio informou que a partir da próxima reunião a pauta deverá

6 listar os processos da CLN que serão tratados na reunião. O próximo assunto de pauta

7 foi a recomposição do Conselho. O professor Genesio expôs que o Centro tem em fun-

8 cionamento um curso de Graduação e um de Pós-Graduação na modalidade à distância,

9 além disto está sendo criado um Curso de Mestrado, e para manter-se a representativida-

10 de legal com a entrada destes novos representantes no Conselho teria-se ao todo trinta e

11 dois conselheiros, então solicitou que os conselheiros discutam nos seus Departamentos

12 para encontrar formas de recompor este Conselho com um número menor de integrantes.

13 Além disto o professor Genesio falou também que foi marcada para o dia vinte e nove

14 de junho uma reunião deste Conselho com a presença do magnifico Reitor para discutir

15 sobre o REUNI. O próximo assunto tratado foi sobre a Comissão de Ensino, Pesquisa e

16 Extensão do Centro. O professor Rafael expôs que a proposta da atual comissão é que se

17 mantenha a formação atual com seis docentes dos departamentos existentes no regimen-

18 to, esta nova comissão deverá propor uma reformulação para agregar os novos Cursos

19 criados. Até o dia dezoito devem ser indicados os nomes dos novos integrantes. O aluno

20 Mairo solicitou que sejam incluídos nesta comissão representantes de discentes e servi-

21 dores técnico-administrativos. A seguir foi discutido sobre a concessão de deferências

22 para entrega de diplomas. O professor Santi propôs que seja concedida deferência para

23 pessoas com formação na área e vínculo familiar em primeiro grau. O professor Cristia-

24 no propôs que seja graduação na área, parentesco em primeiro grau ou representante le-

25 gal. O professor Rogério propôs que seja concedida deferência aos pais, independente de

26 formação. A proposta aprovada foi para concessão de deferência aos pais, avós, irmãos e

27 cônjuge com graduação na área (Curso em questão). Assuntos Gerais: o professor Gene-

28 sio relatou que foram realizadas três reuniões em Frederico Westphalen sobre o Hospi-

29 tal Público Regional nos últimos dias, e falou também que foram empenhados 18 mi-

30 lhões de reais para realizar o planejamento deste Hospital. Quatro linhas de ação estão

31 sendo desenvolvidas: elaboração de fundação pública de direito privado para gerenciar o
f3~mr\alh0c\6m4Fde~o;õe~~/~~~S~,

\ ,



"eàera/
-o'" rffJrffJrffJ 0'«> -s: Ministério da Educação.~S~Universidade Federal de Santa Maria

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

S) SAl'! -Q."f Conselho do Centro
1960

1 dos municípios da região, da qual participa a professora Liane Righi; comissão para tra-

2 balhar na infraestrutura do hospital, da qual participa o professor Luiz Anildo; resolução

3 de questões jurídicas a cargo da Ordem dos Advogados do Brasil, Universidade Regio-

4 nal Integrada e Prefeituras. O professor Genesio expôs que o processo de criação do hos-

5 pital público nasceu no CESNORS em uma reunião com o Hospital de Palmeira das

6 Missões. O professor Rogerio agradeceu a Agencia da Hora pela cobertura jornalística

7 realizada durante o vigésimo quarto Carijo da Canção Gaúcha. O professor Santi ques-

8 tionou qual a função da agência de noticias e sobre a não divulgação de notícias sobre a

9 viagem de estudo realizada pelo Departamento de Agronomia para o Estado de Goiás. A

10 professora Claudia informou que o objetivo da agência é treinar estudantes e viabilizar a

11 divulgação de noticias, falou também que devem ter havido problemas para não ter

12 ocorrido esta divulgação. O professor Santi ressaltou que o espaço utilizado pelo CES-

13 NORS na Rádio Luz e Alegria foi ocupado pelo Departamento de Agronomia durante

14 um ano e meio até que o Departamento de Ciências da Comunicação assumiu o espaço,

15 após a assinatura de convênio. O professor Pilau falou que se Agronomia não tivesse as-

16 sumido este espaço ele teria sido perdido. O aluno Anderson divulgou o Festival Nossas

17 Expressões organizado pelos Diretórios em Palmeira das Missões. Esgotada a ordem do

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

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

20 d d .. ,?-'':'.(}L"'I'---' 'fI/IAna a por to os os participantes. r.if(/l/lAL/V 1;(fNI uv"v \
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/ V iretor do CESNORS .
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Adm~ LeviskiBueno
Chefe da Seção AdmInIstratIva da

Direção do CESNORS
Frederico Westphalen
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LISTA DE ASSINATURAS DA ATA DA 43a REUNIÃO DO CONSELHO DO

CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR NORTE-RS.

Data:iL/!!É../2010 Horário: cr:d Local: &c.... ,campus de Palmeira das Missões.

NOME DO CONSELHEIRO
Adriana Tourinho Salamoni

ASSINATURA

Ana Gabriela de Freitas Saccol
Anderson Oliveira Sobroza
Andrei Espig Pozzobon
Andressa Flores
Antônio Luíz Santi
Arei Dirceu Wastowski
Caroline Casali
Claudia Herte de Moraes
Cristiano Henrique Antonelli da Veiga
Felipe Gustavo Pilau
Femanda Beheregaray Cabral
Genesio Mario da Rosa
Gilberto Martins Santos
Jose Antonio Meira da Rocha
Lairton Martins
Loiva Beatriz Dallepiane
Lorimar Francisco Munaretto
Luciane Dittzen Miritz
Mateus Tonini
Rafael Lazzari
Rogério Folha Bermudes (ÍJ"T 'e:"" (J/f

Rômulo Trevisan
Silvana Bastos Cogo Bisogno
Terimar Ruoso Moresco
U t'OMtA Y ol c ~ r{,(/) d.J. A.s:r(NU~
Assinatura de substituto de conselheiro:

Assinatura do secretário da reunião:

Femando Leviski Bueno - ------~--~~~~-=~~~~---------
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