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ATA DA 46a REUNIÃO DO CONSELHO DO

CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR NORTE-RS.

1 Às nove horas e trinta minutos do dia vinte e quatro de agosto do ano de dois mil e

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

3 Westphalen, os membros do Conselho do Centro, estando presentes os professores Ge-

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

5 tro; Felipe Pilau, Coordenador do Curso de Agronomia; Adriana Tourinho Salamoni,

6 Coordenadora do Curso de Engenharia Florestal; Ana Gabriela de Freitas Saccol, Coor-

7 denadora do Curso de Zootecnia; Claudia Herte de Moraes, Coordenadora do Curso de

8 Comunicação Social- Habilitação Jornalismo; Lorimar Francisco Munaretto, Coordena-

9 dor pro tempore do Curso de Sistemas de Informação; Gilberto Martins Santos, Coor-

10 denador do Curso de Administração; Terimar Ruoso Moresco, Coordenadora do Curso

11 de Ciências Biológicas; José Antonio Meira da Rocha, Coordenador do Curso de Rela-

12 ções Públicas Enfase em Multimídia; Caroline Casali, Chefe do Departamento de Ciên-

13 cias da Comunicação; Antônio Luíz Santi, Chefe do Departamento de Agronomia; Sil-

14 vana Bastos Cogo Bisogno, Chefe do Departamento de Enfermagem; Romulo Trevisan,

15 Chefe do Departamento de Engenharia Florestal; os técnicos administrativos Fernando

16 Leviski Bueno, Chefe da Seção Administrativa do CESNORS; Anderson de Oliveira

17 Sobroza, representante dos servidores Técnico-Administrativos do campus Frederico

18 Westphalen. Vilmar de Jesus Assunção; representante dos servidores Técnico-Adminis-

19 trativos do campus Palmeira das Missões; Emerson José Guth, representante dos servi-

20 dores Técnico-Administrativos do campus Palmeira das Missões; e os alunos Mairo

21 Trentin Piovesan, representante discente do campus de Frederico Westphalen; e Ander-

22 son Casali de Freitas, representante discente do campus de Palmeira das Missões. O Di-

23 retor, professor Genesio, deu por aberta a sessão e de imediato deu posse ao conselheiro

24 Emerson Guth, a seguir passou-se à aprovação da Ata número quarenta e quatro deste

25 Conselho. O professor Santi solicitou a alteração do Departamento do professor Rafael

26 Lazzari de Enfermagem para Zootecnia. Após esta alteração a Ata quarenta e quatro foi

27 aprovada por unanimidade. A seguir o professor Genesio solicitou a aprovação da Ata
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1 quarenta e cinco. Não foi pedida nenhuma alteração e Ata quarenta e cinco foi aprovada

2 por unanimidade. Foi passada a palavra ao professor Gilberto, presidente da Comissão

3 de Legislação e Normas (CLN), que procedeu a leitura de pareceres para aprovação. Pa-

4 recer N.? 02212010 que trata de minuta de Convênio entre a UFSM e Universidade Esta-

5 dual de Londrina com vistas a concessão de estágios. Parecer N." 02312010 que trata de

6 minuta de Convênio entre a UFSM e a empresa Seara Alimentos SA com vistas à con-

7 cessão de estágios. Parecer N." 02412010 que trata de minuta de Convênio entre a UFSM

8 e a Escola Estadual Técnica Celeste Gobbato com vistas à concessão de estágios. Pare-

9 cer N." 02512010 que trata de minuta de Convênio entre a UFSM e a Tortuga Compa-

10 nhia Zootécnica com vistas à concessão de estágios. Parecer N.O02612010 que trata de

11 minuta de Convênio entre a UFSM e a Associação Brasileira de Criadores de Ovinos

12 com vistas à concessão de estágios. Parecer N." 02712010 que trata de minuta de Convê-

13 nio entre a UFSM e a Nutripura Nutrição Animal Ltda com vistas à concessão de está-

14 gios. Parecer N." 02812010 que trata de minuta de Convênio entre a UFSM e o Hospital

15 de Caridade de Santiago com vistas à concessão de estágios obrigatórios e não obrigató-

16 rios. Parecer N." 029/2010 que trata de minuta de Convênio entre a UFSM e a empresa

17 Indutar Tecno Metal Ltda com vistas à concessão de estágios obrigatórios e não obriga-

18 tórios. Parecer N." 03012010 que trata de minuta de Convênio entre a UFSM e a empresa

19 Batistin e Batistin Ltda com vistas à concessão de estágios obrigatórios e não obrigató-

20 rios. Parecer N." 03112010 que trata de minuta de Convênio entre a UFSM e a empresa

21 Holanda Veículos Ltda com vistas à concessão de estágios obrigatórios e não obrigató-

22 rios. Parecer N." 03212010 que trata de minuta de Convênio entre a UFSM e a empresa

23 Redenge Construções Ltda com vistas à concessão de estágios obrigatórios e não obriga-

24 tórios. Parecer N." 03312010 que trata de minuta de Convênio entre a UFSM e a empresa

25 Fabricio Schwarzbach com vistas à concessão de estágios obrigatórios e não obrigató-

26 rios. Parecer N." 03412010 que trata de minuta de Convênio entre a UFSM e a empresa

27 Eny Comércio de Calçados Ltda com vistas à concessão de estágios obrigatórios e não

28 obrigatórios. Parecer N." 03512010 que trata de minuta de Convênio entre a UFSM e a

29 empresa Super Tratores Máquinas Agrícolas Ltda com vistas à concessão de estágios

30 obrigatórios e não obrigatórios. Parecer N.O03612010 que trata de minuta de Termo Adi-

31 tivo ao Convênio entre a UFSM e a empresa Hy Line do Brasil Ltda com vistas à con-

32 cessão de estágios obrigatórios e não obrigatórios. Parecer N." 03712010 que trata de mi-
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1 nuta de Termo Aditivo ao Convênio entre a UFSM e a Associação Hospital de Caridade

2 de Palmeira das Missões com vistas à concessão de estágios obrigatórios e não obrigató-

3 rios. Parecer N." 038/2010 que trata de minuta de Termo Aditivo ao Convênio entre a

4 UFSM e a empresa Arbasa Alimentos Ltda com vistas à concessão de estágios obrigató-

5 rios e não obrigatórios. Parecer N." 039/2010 que trata de minuta de Convênio de Coo-

6 peração Técnica entre a UFSM e a Secretaria Estadual de Saúde do Estado do Rio Gran-

7 de do Sul. Parecer N." 040/2010 que trata de minuta de Convênio de estágio entre a

8 UFSM e a Universidade Federal de Lavras. Parecer N." 041/2010 que trata de minuta de

9 Convênio de estágio entre a UFSM e a Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão

10 Rural do Estado de Santa Catarina. Parecer N." 042/2010 que trata de minuta de Termo

11 Aditivo ao Convênio entre a UFSM e a Associação Clube Amigos da Terra com vistas à

12 concessão de estágios obrigatórios e não obrigatórios. Após a leitura os pareceres foram

13 aprovados por unanimidade. A seguir a professora Terimar leu o Parecer N. 43/2010 so-

14 bre Concurso Público para professor Adjunto na área de Genética e Embriologia, reali-

15 zado pelo Departamento de Enfermagem, em que foi aprovada a candidata Isane Vera

16 Karsburg com nota final 7,80. O parecer da CLN é favorável a aprovação do referido

17 Concurso. Após a leitura do Parecer foi informado ao Conselho que a candidata aprova-

18 da não atende aos requisitos do Edital do Concurso por ter graduação em Biologia quan-

19 do o Edital solicita Graduação em Enfermagem. A seguir realizaram-se discussões sobre

20 a aprovação ou reprovação do Parecer em função de a candidata aprovada no Concurso

21 não atender aos requisitos do Edital. O professor Gilberto leu o Parecer da Procuradoria

22 Jurídica referente a este assunto onde consta que a verificação do cumprimento dos re-

23 quisitos do Edital devem ser feitos no ato a posse. A seguir decidiu-se pela retirada da

24 pauta dos processos de Concursos Públicos em função da reavaliação do cumprimento

25 dos requisitos dos Editais. O professor Felipe solicitou que seja retirada sua indicação

26 para participação no Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da UFSM (CEPE) em

27 função de problemas familiares. Para a vaga do professor Felipe foram indicados o pro-

28 fessor Antonio Santi para titular e professor Romulo Trevisan para suplente. Foi defini-

29 do também que o professor Santi será representante do Centro na Comissão de Ensino,

30 Pesquisa e Extensão do CEPE. A professora Silvana informou que a Prefeitura Munici-

31 pal de Palmeira das Missões solicitou aos professores da Departamento de Enfermagem

32 a elaboração e aplicação de provas do Concurso para Agente Comunitário promovidoc-t 3
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1 pelo Município, foi então criado comissão para elaborar as provas, porém o Departa-

2 mento não se responsabilizará pela sua aplicação. A professora Terimar expôs que um

3 grupo de estudantes foi visitar o campus de Palmeira das Missões e foi informado que

4 não haveria ninguém para conduzi-los nesta visita, e falou que o Centro deveria ter sem-

5 pre alguém acompanhar estas visitas. O professor Genesio falou que foi combinado a al-

6 guns anos que o Núcleo de Apoio Pedagógico seria responsável por acompanhar estas

7 visitas. Foi decidido que pessoal das secretarias e da recepção será orientado a respeito

8 deste encaminhamento. O professor Felipe sugeriu que seja disponibilizado formulário

9 eletrônico no site do Centro para solicitação de visitas. O professor Gilberto solicitou

10 que seja disponibilizado computador para estudantes fazerem inscrição no vestibular.

11 Decidiu-se que serão instalados computadores no hall dos prédios principais nos dois

12 campi. O professor Gilberto informou que deseja retirar-se da CLN e da Comissão de

13 Infra-Estrutura, para o seu lugar na CLN foi escolhido o servidor Emerson Guth, quanto

14 a outra comissão será decido depois pela Direção do Centro. O professor Genesio infor-

15 mou que foi enviado a Santa Maria novo projeto FINEP contemplando investimentos

16 para quase todos os Cursos do Centro, expôs também que haverá uma reunião no dia

17 nove de setembro em Santa Maria sobre os rumos da Pós-Graduação, e solicitou que os

18 Curso de Agronomia e Engenharia Florestal, que já tem projetos de Cursos Pós-Gradua-

19 ção em andamento, que tenham representantes para participar desta reunião da qual par-

20 ticipará também o Gabinete de Projetos. A seguir o professor Genesio falou sobre a Ex-

21 pofred e disse que gostaria da representação de todos os Cursos no evento, expôs que

22 haverá espaço para exposição de folders e para apresentação de equipamentos e que se-

23 rão negociadas credenciais rotativas para uso dos Cursos, também parabenizou os Cur-

24 sos de Administração, Enfermagem e Comunicação Social- Hab. Jornalismo pelas for-

25 maturas de suas turmas. O professor Santi falou que nas próximas formaturas deveremos

26 nos empenhar mais em prestigiar e divulgar as formaturas. O professor Romulo solicitou

27 que se comece a usar o nome da UFSM e não mais do CESNORS para divulgar o Cen-

28 tro. A professora Caroline expôs que foram disponibilizados convites da formatura do

29 Curso de Jornalismo para os servidores do Centro e que os próprios alunos formandos

30 que trabalham em veículos de comunicação realizaram esta divulgação. O professor Gil-

31 berto solicitou que tenha um servidor para secretariar as formaturas e colher as assinatu-

32 ras das atas. O servidor Vilmar questionou porque não est~do publicadas notícias 4
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1 do campus de Palmeira das Missões no site da Agencia Da Hora e se o pessoal campus

2 deve mandar as noticias ou o pessoal da agência vai buscar as informações. A professo-

3 ra Caroline falou que deve haver os dois movimentos. O servidor Vilmar questionou

4 também porque várias pessoas de Palmeira das Missões não apareceram no Memorial do

5 CESNORS. A professora Ana falou que leu o Memorial, achou um trabalho muito bom

6 e parabenizou o professor responsável. O professor Genesio falou que o Memorial refe-

7 re-se ao início da implantação do Centro, nos anos de dois mil e seis e dois mil e sete. O

8 professor Lorimar solicitou espaço na próxima reunião para explanar sobre a Comissão

9 Própria de Avaliação (CPA). A professora Ana solicitou que seja realizada reunião espe-

10 cífica entre os membros da CPA e os Coordenadores do Cursos que serão avaliados para

11 tratar sobre a avaliação dos Cursos. O professor Genesio expôs que será feita esta agen-

12 da com a participação de todos os Cursos. O aluno Anderson falou sobre a assistência

13 estudantil, solicitou que o processo seja agilizado e que não seja necessária entrevista

14 com a assistente social pelo constrangimento e pela demora do processo, falou também

15 que é necessária a presença da assistente social e da psicologa maior tempo no campus

16 de Palmeira das Missões, expôs também que não estão recebendo as atas e a convoca-

17 ção deste conselho. O professor Genesio solicitou a formalização dos representantes dos

18 discentes, indicando o nome, e-mail e inicio do mandato. O aluno Mairo falou sobre as

19 atividades realizadas pelos Diretórios Acadêmicos a respeito da melhoria do transporte

20 público para os alunos do Centro em Frederico Westphalen. O professor Genesio falou

21 que sempre esteve a disposição dos alunos para participar de debates porém retirou-se

22 do processo quando foi decidido partir para o embate. O professor Romulo falou que

23 precisamos discutir sobre a reformulação dos departamentos, que precisa-se de datas e

24 propostas. Foi definido que serão realizadas reuniões no dia trinta e um de agosto nos

25 dois campi, em Frederico Westphalen as 13:30h e em Palmeira das Missões as 08:30h.

26 Ficou também pré-agendada reunião deste Conselho para o dia catorze de setembro,

27 constando no pauta aprovação de concursos e CPA. Esgotada a ordem do dia e como

28 ninguém mais fez uso da palavra, o professor Genesio deu por encerrada a sessão e, para

29 constar, eu, Femando Leviski Bueno, lavrei a presente Ata que será assinada por todos

30 os participantes.
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LISTA DE ASSINATURAS DA ATA DA 46a REUNIÃO DO CONSELHO DO

CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR NORTE-RS.

Data: _/_ /2010 Horário: _ _ Local: ,campus de Frederico Westphalen.

Antônio Luíz Santi

Lorimar Francisco Munaretto L. '-<1'
/' VV:

NOME DO CONSELHEIRO ASSINA.TURA
Adriana Tourinho Salamoni
Ana Gabriela de Freitas Saccol
Anderson Oliveira Sobroza
Andrei Espig Pozzobon

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 I 'JIIJ.v...
Lairton Martins
Loiva Beatriz Dallepiane

Ana Elisabeth Moiseichvk
Mateus Tonini
Rafael Lazzari

Silvana Bastos Cogo Bisogno

Rogério Folha Bermudes
Rômulo Trevisan

Terimar Ruoso Moresco
Vilmar de Jesus Assunção
Milene dos Santos

Assinatura de substituto de conselheiro:

Assinatura do secretário da reunião:

Femando Leviski Bueno - -------------------------------------
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