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ATA DA 48a REUNIÃO DO CONSELHO DO

CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR NORTE-RS.

1 Às nove horas e trinta minutos do dia vinte e seis de outubro 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 CESNORS, estando presentes os professores

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

5 do CESNORS; Felipe Gustavo Pilau, Coordenador do Curso de Agronomia; Adriana

6 Tourinho Salamoni, Coordenadora do Curso de Engenharia Florestal; Ana Gabriela de

7 Freitas Saccol, Coordenadora do Curso de Zootecnia; Lorimar Francisco Munaretto, Co-

8 ordenador pro tempore do Curso de Sistemas de Informação; Gilberto Martins Santos,

9 Coordenador do Curso de Administração; Ana Elisabeth Moiseichyk, Coordenadora

10 Substituta do Curso de Ciências Econômicas; José Antonio Meira da Rocha, Coordena-

11 dor do Curso de Relações Públicas Enfase em Multimídia; Caroline Casali, Chefe do

12 Departamento de Ciências da Comunicação; Antônio Luíz Santi, Chefe do Departamen-

l3 to de Agronomia; Arei Dirceu Wastowski, Coordenador do Curso de Engenharia Ambi-

14 ental; Silvana Bastos Cogo Bisogno, Chefe do Departamento de Enfermagem; Fabiano

15 de Oliveira Fortes, Chefe Substituto do Departamento de Engenharia Florestal; Cristiano

16 Henrique Antonelli da Veiga, Chefe do Departamento de Administração; Femanda Be-

17 heregaray Cabral, Coordenadora do Curso de Enfermagem; Loiva Beatriz Dallepiane,

18 Coordenadora do Curso de Nutrição; Rafael Lazzari, Chefe do Departamento de Zootec-

19 nia; os técnicos administrativos Femando Leviski Bueno, Chefe da Seção Administrati-

20 va do CESNORS; Paulo Roberto Bairros da Silva, representante dos servidores Técnico-

21 Administrativos do campus Frederico Westphalen; Emerson José Guth, representante

22 dos servidores Técnico-Administrativos do campus Palmeira das Missões; e o aluno An-

23 derson Casali de Freitas, representante discente do campus de Palmeira das Missões; O

24 Diretor, professor Genesio, deu por aberta a sessão e de imediato deu posse aos novos

25 conselheiros: professor Fabiano Fortes e professora Ana Elisabeth Moiseichyk, a seguir

26 solicitou a inclusão de um item na pauta: aprovação de Pareceres da CLN. A ata número

27 quarenta e sete foi colocada para aprovação. Em regime de votação a referida Ata foi
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1 aprovada por unanimidade. Foi passada a palavra ao servidor Emerson para leitura do

2 Parecer da Comissão de Legislação e Normas número quarenta e nove, sobre Concurso

3 Público para professor Adjunto da Área de Genética e Embriologia do Departamento de

4 Enfermagem no qual foi aprovada a candidata Isane Vera Karsburg, com nota final 7,80.

5 O parecer da CLN é favorável a aprovação do referido Concurso e foi aprovado por una-

6 nimidade. Próximo ponto de pauta: Avaliação Institucional. O professor Munaretto falou

7 que está disponível para preenchimento o questionário da Avaliação Institucional e soli-

8 citou aos Conselheiros que trabalhem com alunos, professores, técnicos e gestores para

9 que façam a avaliação, informou também que será feito um trabalho para avisar os Cur-

10 sos que tenham pouco participação para realizarem o preenchimento. A professora Ana

11 Gabriela informou que em Palmeira das Missões também foi realizado trabalho de di-

12 vulgação da Avaliação Institucional, falou também que a Comissão Própria de Avalia-

13 ção foi avaliada nos processos de Reconhecimentos dos Cursos de Administração e Zoo-

14 tecnia e ficou com notas quatro e cinco nestas avaliações. O professor Genésio falou que

15 o recurso para atendimento das solicitações da Avaliação Institucional do ano passado já

16 foi disponibilizado para licitação das obras. Próximo ponto de pauta: Mudanças de estru-

17 tura dos Departamentos. O professor Genésio leu as propostas definidas na quadragési-

18 ma sétima reunião deste Conselho, e a seguir fez o relato das atividades da subcomissão

19 de Frederico Westphalen: inicialmente falou em relação a proposta que cria os Departa-

20 mentos Didático, Administrativo e de Pesquisa e Pós-Graduação, expôs que em consul-

21 tas a Pró-Reitorias ficou definido que não é possível lotar professores em Cursos pois

22 acarretaria em uma alteração do Estatuto da UFSM, por fim o professor Genesio falou

23 que a proposta melhor aceita pela subcomissão de Frederico Westphalen é a que junta

24 em Departamentos os professores dos Cursos de Agronomia e Engenharia Ambiental,

25 Engenharia Florestal e Sistemas de Informação, Comunicação Social - Habilitação Jor-

26 nalismo e Comunicação Social - Relações Públicas. O professor Rogério falou que em

27 Palmeira das Missões os Departamentos seriam juntados e o chefe de Departamento res-

28 pondendo pelos dois Cursos que foram unidos. Encaminhamentos: a terceira proposta

29 definida na reunião anterior está descartada por problema normativo. A seguir foram

30 enumeras duas propostas para votação: proposta um, redistribuir os professores por

31 áreas afim. Proposta dois, redistribuir as vagas do REUNI nos Departamentos existentes.

32 Votação: proposta um cinco votos. Proposta dois quinze votos. Pela impossibilidade de
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1 abster-se do voto a professora Ana Gabriela ausentou-se da sala. Baseado na votação de-

2 finiu-se em Conselho que no campus de Frederico Westphalen o Departamento de Agro-

3 nomia receberá os professores do Curso de Engenharia Ambiental. O Departamento de

4 Engenharia Florestal receberá os professores do Curso de Sistemas de Informação. O

5 Departamento de Ciências da Comunicação receberá os professores do Curso de Rela-

6 ções Públicas. No campus de Palmeira das Missões o Departamento de Administração

7 receberá os professores do Curso de Economia. O Departamento de Enfermagem rece-

8 berá os professores do Curso de Nutrição. O Departamento de Zootecnia receberá os

9 professores do Curso de Ciências Biológicas. Ficou também definido que os Departa-

10 mentos existentes poderão ter seus nomes alterados para adequarem-se a esta nova estru-

11 turação. Próximo item de Pauta: Comemoração do cinquenta anos da UFSM. O profes-

12 sor Genésio informou que haverá apresentações da Orquestra Sinfônica da UFSM em

13 Frederico Westphalen no dia vinte e nove de outubro, na Catedral, e em Palmeira das

14 Missões no dia trinta de outubro, no Centro Cultural, solicitou ainda aos conselheiros

15 que divulguem os eventos aos alunos e colegas. No dia nove de novembro será realiza-

16 da missa em homenagem a UFSM e também uma moção de aplauso na Câmara de Ve-

17 readores de Frederico Westphalen. Em Palmeira das Missões a moção de aplauso será

18 no dia sete de dezembro. Assuntos Gerais: o professor Santi falou que foi aprovado o

19 Curso de Pós-Graduação proposto pelo Departamento de Agronomia e que o mesmo fi-

20 cou com conceito três na CAPES, a primeira turma iniciará as atividades em agosto do

21 próximo ano. A professora Caroline solicita que seja retomada Comissão de Infra-Estru-

22 tura para tratar do ensalamento. O professor Genésio solicitou que fórum de Coordena-

23 dores e Chefes de Departamento esteja ativo para resolver problemas de cargas horárias

24 e de salas de aula e expôs que o horário das aulas para o diurno é das 07:30 as 19:20, fa-

25 lou também que os professores devem cumprir 40 horas semanais e não horários alterna-

26 tivos de segunda-feira a quarta-feira ou quarta-feira a sexta-feira. A professora Ana Ga-

27 briela agradeceu aos professores do Departamento Zootecnia pelo apoio no Reconheci-

28 mento do Curso de Zootecnia, agradeceu também aos professores Felipe Pilau e Adriana

29 Salamoni pela ajuda no preenchimento no formulário eletrônico do Reconhecimento, ex-

30 pôs também que o apoio institucional para este preenchimento não existiu. A seguir a

31 professora Ana Gabriela falou que recebeu noticia de que o Reconhecimento do Curso

32 de Zootecnia ficou sem conceito e com várias questões com nota um e dois, porém ao
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1 avaliar o relatório percebeu que a maioria das notas era três, quatro e cinco e apenas al-

2 gumas notas um e dois, sendo notas um para o Núcleo Docente Estruturante e para o La-

3 boratório de Informática, e notas dois para o PDI da UFSM, para os laboratórios (peque-

4 nos para número de alunos), para o atendimento psicopedagógico aos discentes e para li-

5 vros da bibliografia básica. A professora Ana Gabriela então explicou que o Curso de

6 Zootecnia ficou sem conceito devido a bibliografia básica insuficiente, porque é um item

7 imprescindível e não pode ficar com conceito abaixo de três, falou que foi informada

8 que precisa recorrer da avaliação porém não há informação alguma da forma de que isto

9 deve ser feito. O professor Genésio expôs que no mês de agosto houve alterações no for-

10 mulário de avaliação do Reconhecimento e que avaliação da Zootecnia foi efetuado com

11 formulário antigo, desta forma pela nova normativa o Curso de Zootecnia terá conceito.

12 A professora Ana Gabriela expôs que não houve apoio da Pesquisadora Institucional no

13 preenchimento do formulário eletrônico. O professor Pilau também falou não houve

14 apoio da Pesquisadora Institucional, que nem conhece ela, que apenas lhe abriram o sis-

15 tema para que digita-se os dados. A professora Femanda expôs que não recebeu nenhu-

16 ma informação oficial sobre o Reconhecimento, somente informações por e-mail, rela-

17 tou também que a programação do Reconhecimento chegou numa sexta-feira e a avalia-

18 ção era na segunda-feira próxima, falou ainda que foi exigido que leva-se os avaliadores

19 para Santa Maria. A professora Femanda também expôs que teve orientação do Pesqui-

20 sador Institucional para elaborar lista de professores novos fora do EMEC para mostrar

21 aos avaliadores, sendo que só e aceito o que está no EMEC. O Professor Cristiano ques-

22 tionou se não podemos ter um pessoa que possa dar resposta oficial corno Pesquisador

23 Institucional em Frederico Westphalen ou Palmeira das Missões. A professora Ana Ga-

24 briela expôs que recebeu regras que subsidiam o reconhecimento da avaliação de alunos

25 de graduação bacharelado e licenciatura do SINAES de 2006 para preenchimento e so-

26 mente conseguiu o fomulário correto com um colega. A professora Adriana solicitou re-

27 tirada do seu nome para representação no CEPE. A professora Ana Moisech foi indicada

28 para a vaga da professora Adriana. Aluno Anderson sugeriu que se faça uma mostra dos

29 artigos apresentada na JAI aqui no CESNORS juntamente com um seminário. O profes-

30 sor Santi agradeceu os servidores Anderson Sobroza e Eliane Pereira pelo trabalho reali-

31 zado na organização do Aniversário do Centro e sugeriu ponto de pauta para próxima

32 reunião a definição de calendário do Centro. O profeS~éSiO falou que é preciso de- 4
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1 finir datas para receber visitas de colégios. A professora Loiva falou que foi realizado

2 evento alusivo ao dia da alimentação e que inicia-se nesta data a da Semana Acadêmica

3 da Nutrição. Esgotada a ordem do dia e como ninguém mais fez uso da palavra, o pro-

4 fessor Genesio deu por encerrada a sessão e, para constar, eu, Femando Leviski Bueno,

5 lavrei a presente Ata que será assinada por todos os participantes.
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LISTA DE ASSINATURAS DA ATA DA 483 REUNIÃO DO CONSELHO DO

CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR NORTE-RS.

NOME DO CONSELHEIRO

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

ASSINATURA
Adriana Tourinho Salamoni

Vilmar de Jesus Assunção

Ana Elisabeth Moiseichvk
Ana Gabriela de Freitas Saccol
Anderson Casal i de Freitas

Antônio Luíz Santi
Anderson Oliveira Sobroza

Arei Dirceu Wastowski
Caroline Casali
Claudia Herte de Moraes
Cristiano Henrique Antonelli da Veiga
Emerson José Guth
Felipe Gustavo Pilau
Fernanda Beheregaray Cabral
Genesio Mario da Rosa
Gilberto Martins Santos
Jose Antonio Meira da Rocha
Loiva Beatriz Dallepiane
Lorimar Francisco Munaretto
Mairo Trentin Piovesan
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Mileni dos Santos
Rafael Lazzari
Rogério Folha Bermudes
Rômulo Trevisan I () /
Silvana Bastos Cogo Bisogno
Terimar Ruoso Moresco v V

Assinatura de substituto de conselheiro:

Assinatura do secretário da reunião:

Fernando Leviski Bueno - -------------------
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