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ATA DA 4Y REUNIÃO DO CONSELHO DO

CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR NORTE-RS.

2

Às nove horas do dia treze de julho 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 Centro, estando presentes os professores Genesio Mario da Rosa, Diretor do

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

5 Curso de Agronomia; Adriana Tourinho Salamoni, Coordenadora do Curso de Engenha-

6 ria Florestal; Claudia Herte de Moraes, Coordenadora do Curso de Comunicação Social

7 - Habilitação Jornalismo; Lorimar Francisco Munaretto, Coordenador pro tempore do

8 Curso de Sistemas de Informação; Gilberto Martins Santos, Coordenador do Curso de

9 Administração; Loiva Beatriz Dallepiane, Coordenadora Curso de Nutrição; Terimar

10 Ruoso Moresco, Coordenadora do Curso de Ciências Biológicas; Arei Dirceu Wasto-

11 wski, Coordenador do Curso de Engenharia Ambiental; Jose Antonio Meira da Rocha,

12 Coordenador do Curso de Relações Públicas Enfase em Multimídia; Luciane Dittgem

13 Miritz, Coordenadora pro tempore do Curso de Ciências Econômicas; Romulo Trevi-

14 san, Chefe do Departamento de Engenharia Florestal; Caroline Casali, Chefe do Depar-

15 tamento de Ciências da Comunicação; Cristiano Henrique Antonelli da Veiga, Chefe do

16 Departamento de Administração; Rafael Lazzari, Chefe do Departamento de Enferma-

17 gem; e os técnicos administrativos Fernando Leviski Bueno, Chefe da Seção Adminis-

18 trativa do CESNORS; Paulo Roberto de Bairros, representante dos Técnico-Administra-

19 tivos do campus Frederico Westphalen. O Diretor, professor Genesio, deu por aberta a

20 sessão e de imediato passou a aprovação da Ata número quarenta e três. A professora

21 Claudia solicitou alterações em sua fala na linha dez da página três. Após esta alteração

22 a ata foi aprovada por unanimidade. A seguir o professor Genesio iniciou o assunto da

23 pauta: Alterações na estrutura do CESNORS. Falou que esta reunião também é extraor-

24 dinária e pediu que fosse mantido o foco nas discussões sobre a estrutura. Falou também

25 que o pedido que havia feito para que a CLN analisa-se o Parecer emitido pela Procura-

26 doria Jurídica (PROJUR) referente a criação dos Departamentos dos Cursos do REUNI

27 não estava correto. O professor Romulo falou que o assunto no Departamento de Enge-
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nharia Florestal está esgotado, que o Parecer permite a criação de Departamentos, e que

2 deve ser mantida a criação dos Departamentos para os cursos do REUNI. A professora

3 Ana falou também que o Parecer da PROJUR sinaliza para que haja a criação dos novos

4 Departamentos. O professor Arei questionou como vão ficar os professores dos Cursos

5 novos, propôs também que sejam criados três Departamentos no campus de Palmeira

6 das Missões e três no campus de Frederico Westphalen para a estrutura funcionar, e que

7 depois seja tentado criar outros Departamentos e conseguir FGs. O professor Cristiano

8 falou que tem problemas imediatos com alocação de disciplinas no SIE, expôs também

9 que é preciso pensar em fortalecer os nossos Cursos e cuidar para não criar pequenos

10 feudos, pois muitos Departamentos irão gerar dificuldade para criar novos Cursos. O

11 professor Romulo questionou qual a opinião dos representantes dos novos Cursos. O

12 professor Genesio falou que de forma nenhuma é contra Departamentos, que o seu posi-

13 cionamento é encima do que está escrito, citou o paragrafo quinto do Parecer da PRO-

14 JUR e disse que a questão é legal, que o REUNI em momento algum prevê a criação de

15 Departamentos, que a expansão deve estar ancorada na estrutura existente; informou

16 também que o pedido para criação de Departamento de Relações Públicas foi negado

17 com base no Parecer existente. Com relação ao Projeto de Implantação o professor Ge-

18 nesio expôs que os Departamentos foram criados porque estavam previstos no projeto de

19 criação do CESNORS aprovado pelo MEC, após citou a Ata de Reunião deste Conselho

20 do dia cinco de julho de 2008 na qual foram aprovados os PPC dos novos Cursos, foram

21 aprovados a carga horária, as disciplinas, o número de vagas, em todos os projetos cons-

22 ta a criação de Departamentos. A seguir o professor Genesio falou que não pode dar Or-

23 dem de Serviço aos Coordenadores dos Cursos criados pelo REUNI porque os Departa-

24 mentos não existem. A professora Loiva falou que o Curso de Nutrição busca ser área de

25 excelência e para isto precisa de estrutura, expôs também que não exclui a possibilidade

26 de criação de Departamento, não sendo contrários a mudança. O professor Meira expôs

27 que o Curso de Relações Públicas não tem posição firmada se é melhor criar Departa-

28 mento ou ficar com Jornalismo, se a criação do Departamento de Relações Públicas for

29 negada pode ficar com o Jornalismo. O professor Felipe falou que há confusão entre

30 Curso e Departamento e sugeriu manter três Departamentos e Frederico Westphalen e

31 três em Palmeira das Missões, com três grandes grupos que atenderão a vários Cursos,

32 complementou que é preciso agrupar para ficar fortalecido, depois daqui alguns anos
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1 quando estiver um grupo fortalecido divide-se e cria novos Departamentos. O professor

2 Genesio expôs as seguintes propostas para votação: Primeira proposta: manter a intensão

3 de criar novos Departamentos para os Cursos novos. Segunda proposta: não criar novos

4 Departamentos. Após a votação foram contabilizados seis votos para a primeira proposta

5 e treze votos para a segunda proposta. A seguir o professor Genesio fez a seguinte pro-

6 posição: montar uma subcomissão em cada campus para estudar propostas de realocação

7 de professores e mudanças nos Departamentos e falou ainda que deve-se pensar em dis-

8 tribuir os professores do Centro em seis Departamentos. Cada subcomissão será formada

9 pelos membros deste Conselho lotados nos respectivos campi. O professor Cristiano ex-

10 pôs de deve-se pensar em perspectiva de futuro para formular as propostas. O professor

11 Romulo expôs que o Departamento de Engenharia Florestal pretende realizar eleição

12 para Chefe de Departameto e questionou se este Conselho aprovará o resultado desta

13 eleição. O professor Genesio questionou como o Departamento vai realizar eleição se

14 estamos pra mudar a formação dos Departamentos. A professora Caroline solicitou que

15 os Coordenadores de Curso e os Chefes de Departamento tenham substitutos legais. O

16 professor Cristiano colocou proposta para votação solicitando que os Coordenador de

17 Curso possam indicar substituto legal. Após votação foi aprovada por unanimidade de

18 votos a proposta do professor Cristiano. A professora Caroline colocou proposta para

19 votação solicitando que os Chefes de Departamento possam indicar substituto legal.

20 Após votação a proposta da professora Caroline foi aprovada por unanimidade de votos.

21 Na pauta de assuntos gerais o professor Genesio falou sobre as alterações na Resolução

22 020/2009, expôs que as alterações nesta resolução serão votadas na próxima reunião do

23 Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, as principais alterações são: mudança em re-

24 lação a exigência de gravação das provas didática e memorial em áudio e vídeo para so-

25 mente áudio e prova de títulos em caráter eliminatório. Quanto aos afastamentos para o

26 exterior o professor genesio informou que as solicitações que chegarem após a viagem

27 não serão concedidas, tendo como penalização a devolução de recursos concedidos. De-

28 cidiu-e ainda que o Diretor e Vice-Diretor do Centro coordenarão as subcomissões for-

29 madas para discutir as propostas de alteração dos Departamentos. Esgotada a ordem do

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

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

32 nada por todos os participantes. ~
-\\~ ndo Levisl<i BuenoAdm. rema _ Administrativa da

cnefe da se_çaod CESNORS
Direçao o
f ,,,cl:-ricO westpnalen

3



• "eàera/
'~:P rJ:6rJ:6rJ:6 ct(>ú' Ministério da Educação:~S~Universidade Federal de Santa Maria

~ ~ ; Centro de Educação Superior Norte-RS/UFSM
~ SAPtE>; ,-$' Conselho do Centro/ .q;.

1960

LISTA DE ASSINATURAS DA ATA DA 4Y REUNIÃO DO CONSELHO DO

CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR NORTE-RS.

Data: 13 /01-12010 Horário: L:t) J Local: pjA , campus de Palmeira das Missões.

NOME DO CONSELHEIRO ASSINA;J'URA
Adriana Tourinho Salamoni 1\ .~

....o.. .Q. «< r-,. fl
Ana Gabriela de Freitas Saccol ~"'\ - lJI'"l\L , ~ ~.rÂ~

Anderson Oliveira Sobroza '"'" I

Andrei Espig Pozzobon
Antônio Luíz Santi

"Arei Dirceu Wastowski J1!® ~ l I':J~~'fÁ
Caroline Casali P".--.t. h'2 ~ ..,p.~
Claudia Herte de Moraes ~ .J~

Cristiano Henrique Antonelli da Veiza ---- /J/ d'Y~
Felipe Gustavo Pilau .<~~- "

Femanda Beheregaray Cabral r;c? J. / --Z
Genesio Mario da Rosa (,~!/II},1 ~ C( f&
Gilberto Martins Santos '-" /Pli-í.- (~I'.L I~ '7 1i

Jose Antonio Meira da Rocha v1úu: ;1~MMt i~~
Lairton Martins rL" ( ')
Loiva Beatriz Dallepiane ~!\ v.>
Lorimar Francisco Munaretto '='

~ \
Luciane Dittgen Miritz l» ,-,;5:' ~~
Mateus Tonini
Milene dos Santos A

Rafael Lazzari C,~.fJ r.--.· ""'"

Rogério Folha Bermudes (li .Jln.~::·~fV' tt!.. ~t

Rômulo Trevisan Kii fJ() '" TtÚM. 'I.A}V\
Silvana Bastos Cogo Bisogno
Terimar Ruoso Moresco ~ ~
Vilmar de Jesus Assunção

Assinatura de substituto de conselheiro:

Nome do substituto Nome do conselheiro Assinatura ...--...
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Assinatura do secretário da reunião~

Femando Leviski Bueno - l "'sl(i Bueno
Adm. ern.. 1 U ,eVI \ t. da

f :ia ",,,,r, a'c lC.íliI1ISsa.\'vaChe e I - C'- _ _ n
Dlre';?J Q') lt:>NvRS
FredencO Westpha\en
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