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ATA DA 44a REUNIÃO DO CONSELHO DO

CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR NORTE-RS.

1 Às nove horas e quinze minutos do dia vinte e nove de junho do ano de dois mil e dez,

2 reuniram-se no Centro de Educação Superior Norte-RS, no campus de Frederico Wes-

3 tphalen, os membros do Conselho do Centro, estando presentes os professores Genesio

4 Mario da Rosa, Diretor do Centro; Rogério Folha Bermudes, Vice-Diretor do Centro;

5 Adriana Tourinho Salamoni, Coordenadora do Curso de Engenharia Florestal; Lorimar

6 Francisco Munaretto, Coordenador pro tempore do Curso de Sistemas de Informação;

7 Gilberto Martins Santos, Coordenador do Curso de Administração; Loiva Beatriz Dalle-

8 piane, Coordenadora Curso de Nutrição; Terimar Ruoso Moresco, Coordenadora do

9 Curso de Ciências Biológicas; Arei Dirceu Wastowski, Coordenador do Curso de Enge-

10 nharia Ambiental; Jose Antonio Meira da Rocha, Coordenador do Curso de Relações

11 Públicas Enfase em Multimídia; Luciane Dittgem Miritz, Coordenadora pro tempore do

12 Curso de Ciências Econômicas; Romulo Trevisan, Chefe do Departamento de Engenha-

13 ria Florestal; Caroline Casali, Chefe do Departamento de Ciências da Comunicação;

14 Cristiano Henrique Antonelli da Veiga, Chefe do Departamento de Administração; An-

15 tônio Luís Santi, Chefe do Departamento de Agronomia; Rafael Lazzari, Chefe do De-

16 partamento de Enfermagem; Silvana Bastos Cogo Bisogno, Chefe do Departamento de

17 Enfermagem; os servidores técnico-administrativos Femando Leviski Bueno, Chefe da

18 Seção Administrativa do CESNORS, Anderson Oliveira Sobroza, representante dos

19 Técnico-Administrativos do campus Frederico Westphalen; e o aluno Mateus Tonini Ei-

20 telwein, representante discente do campus de Frederico Westphalen. Estiveram presen-

21 tes também o magnifico Reitor da UFSM professor Felipe Martins Müller e o Vice-Rei-

22 tor da UFSM professor Dalvan Jose Reinert. O Diretor, professor Genésio, deu por aber-

23 ta a sessão e de imediato deu posse a nova Conselheira Milene dos Santos. A seguir ini-

24 ciou a reunião explicando o motivo da presença do magnifico Reitor da UFSM professor

25 Felipe Müller, e passou-lhe a palavra. O professor Felipe solicitou que todos se apresen-

26 tas sem. Após as apresentações o professo Felipe iniciou a sua fala dizendo que partici-

27 pou desde a aprovação da criação do cen~ também presidente do Comitê de
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1 Implantação do CESNORS; sobre a vinda de técnicos administrativos falou que faltam

2 poucos, somente laboratoristas, principalmente no cargo de técnico de áudio visual; so-

3 bre as Funções Gratificadas expôs que vieram as FG1, estando faltando ainda as FGs

4 das secretários; sobre os Departamentos, falou que aqueles criados com mesmo nome do

5 Curso geram dificuldade para agregação de novos cursos, expôs também que a Procura-

6 doria Jurídica posiciona que não podem ser criados Departamento através do REUNI, o

7 que não impede que seja criado com a reorganização da Universidade. A seguir o mag-

8 nifico Reitor falou que o Plano de Gestão 2010-2013 está sendo trabalhando neste pri-

9 meiro semestre, em um processo aberto para comunidade, porém com linhas estratégicas

10 baseadas no plano de campanha; também expôs que a UFSM está organizando nova for-

11 ma de processo seletivo visando racionalizar o vestibular, tendo como premissas manter

12 o sistema seriado, utilizar em parte o ENEM, unificar processo seletivo (peies e vestibu-

13 lar), realizar o Vestibular antes do natal visando deixar a fundação fora do processo e

14 aumentar o número de cidades onde a prova será aplicada. Com relação a estrutura do

15 Centro o professor Felipe expôs que não é contrário a mudanças, desde que haja dispo-

16 nibilidade de cargos e funções dentro do quadro da Universidade, disse também que o

17 problema com estrutura departamental é que as cobranças são realizados aos Cursos e os

18 recursos disponibilizados aos Departamentos, após falou que os Departamentos dos Cur-

19 sos criados pelo REUNI não foram aprovados em nenhuma instância da Universidade o

20 que pode tornar os Concursos docentes solicitados por estes Departamentos ilegais por

21 que foram gerados por estruturas que não existem. O professor Dalvan expôs que assu-

22 miu encargo de Coordenador do projeto REUNI e disse também que REUNI é projeto

23 de reestruturação, através do qual muitas Universidades fizeram reestruturação acadêmi-

24 ca e administrativa. O professor Felipe explicou que a Unidade Descentralizada de Ensi-

25 no Superior de Silveira Martins possui uma nova estrutura, com uma Coordenadoria

26 Acadêmica e uma Coordenadoria Administrativa. O professor Dalvan falou que através

27 do REUNI a UFSM só conseguiu expandir, nenhum Centro conseguir se reestruturar,

28 explicou também que vieram somente Funções Gratificadas (FG) para Coordenadores

29 de Curso, para secretários não. O professor Felipe então expôs que vieram vagas para o

30 Cargo de Secretario Executivo que podem trabalhar como secretários sem estar em des-

31 vio de função. O professor Dalvan falou que o governo esta cumprindo o que foi pactua-

32 do, que metade das vagas para servidores téc~ministrativos do REUNI já estão 2



"edera/ rV M"" d Ed ~~e Y(> tnisteno a ucaçao.~I~~~~Universidade Federal de Santa Maria
~ ~ íJ Centro de Educação Superior Norte-RS/UFSM
~ l~ k Conselho do Centro'ç. llJ

/) SAPI .q,'':
1960

1 com autorização liberada, a outra metade ainda esta para vir. O professor Romulo ques-

2 tionou porque o CESNORS tem uma estrutura diferente da sede, porque os regimentos

3 não estão sendo cumpridos, e porque os técnicos-administrativos não estão lotados nos

4 departamentos. O professor Felipe respondeu que a lotação dos técnicos-adrninistrati-

5 vos é questão internas que deve ser discutida no nível do Centro, quanto a estrutura ex-

6 pôs que as Unidades podem ter estruturas administrativas diferenciadas como a

7 UDESSM, disse também que é preciso realizar discussão para racionalizar estruturas a

8 fim de atender necessidades, e se precisar mudar Estatuto da Universidade isto será fei-

9 to. O professor Romulo falou sobre a possibilidade de os novos Cursos entrarem nos

10 atuais Departamento e disse que há preocupação para estes cursos não nascerem mortos,

11 após questionou se pode ou não criar Departamentos. O professor Felipe falou que po-

12 de-se lotar os professores nos Cursos e criar faculdades, quanto aos departamentos ex-

13 pôs que só se cria Departamento com FG, que a UFSM tem quadro de funções que é

14 fixo e não tem autonomia para alocar FGs que não existem, salientou ainda que em ne-

15 nhum momento no REUNI foi citado criar unidades administrativas a não ser Coordena-

16 ções de Curso, em nenhum momento foi citado criar departamentos tendo como justifi-

17 cativa o REUNI. O professor Santi propôs fugir da discussão de FGs, buscando uma vi-

18 são a longo prazo baseada no Regimento Interno e Regimento da UFSM. O professor

19 Felipe expôs que não é proibido trocar nome de Departamentos para atender mais Cur-

20 sos e deu como exemplos: Ciências Agrarias, Engenharia de Floresta e Ambiente. O

21 professor Felipe falou que criar FG não é prerrogativa do Reitor, só pode ser criada por

22 lei. A professor Adriana questionou sobre a criação de um Departamento pelo Conselho

23 de Ensino, Pesquisa e Extensão no campus de Santa Maria. O professor Felipe respon-

24 deu que foi criado no entanto só será implementado quando houver FG. A professora

25 Adriana questionou porque os processos Cursos do CESNORS foram aprovados preven-

26 do a criação de Departamentos. O professor Felipe falou que não sabe responder, que o

27 professor Jorge Cunha foi nomeado responsável pelo REUNI, e que deveria ter havido

28 ressalva a respeito da criação do Departamentos. O professor Rafael falou que o proble-

29 ma não é FG, são questões operacionais, por exemplo a falta de Substitutos. O professor

30 Felipe expôs que pode-se escolher substitutos, tanto para Chefe de Departamento como

31 para Coordenador de Curso. O professor Rafael falou que para o Centro poder expandir

32 precisa resolver problema da estrutura. O professor Meira falou que será encaminhada
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1 criação do Departamento de Relações Públicas e se não for aprovado será obedecido, O

2 professor Dalvan expôs que o Curso de Educação Ambiental teve Coordenador designa-

3 do sem Função Gratificada, este professor entrou na Justiça e o juiz determinou afasta-

4 mento da função e impossibilidade de nomear outro sem FG. O professor Felipe expôs

5 que todas as subunidades podem ter lotação de pessoal e de patrimônio. O professor

6 Cristiano falou que haverá o reconhecimento do Curso de Administração, sob responsa-

7 bilidade do Curso e com cobranças do MEC sobre o curso, expôs também que os servi-

8 dores técnico-administrativos estão lotados no Centro e que as Secretarias são do Cen-

9 tro. O professor Gilberto falou que o Curso de Economia foi criado com a função de for-

10 talecer a área e trazer técnicos para atendimento de atividade de secretaria, biblioteca e

11 laboratórios. A professora Caroline falou que está respondendo por dois Cursos, por re-

12 cursos e patrimônio, e perguntou quem responde pelo Departamento quando este já foi

13 criado mas não possui FG para nomear responsável. O professor Felipe respondeu que o

14 Diretor é o responsável pelo Departamento nesta situação. O professor Genesio expôs

15 que não existe estrutura que precisa ser seguida, que temos que repensar, falou também

16 que cometemos erros neste Conselho que precisamos admitir, e que na próxima reunião

17 será chamado novamente o assunto para definir propostas. O professor Dalvan falou que

18 estamos construindo um Centro, que é preciso olhar para região, que o CESNORS lá da

19 frente vai depender dos servidores do Centro e da disposição para as discussões. O pro-

20 fessor Felipe agradeceu o convite e falou que a Reitoria está buscando uma estrutura

21 melhor para a Universidade e que não necessariamente ela precisa ser uniforme. Esgota-

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

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

24 que será assinada por todos os participantes.
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LISTA DE ASSINATURAS DA ATA DA 44a REUNIÃO DO CONSELHO DO

CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR NORTE-RS.

Data:l ..q / Pt,12010 Horário: tJ'I :d Local: , campus de Palmeira das Missões.

NOME DO CONSELHEIRO ASSINATURA
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Assinatura de outros participantes da reunião:

Assinatura do secretário da reunião: ---r1\~
Femando Leviski Bueno - " ~----------~~=---------------------------

Adm. Femando Leviskl Bueno
Chefe da Seção Administrativa da

Direção do CESNORS
Fredenco Westphalen
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