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ATA DA 49a REUNIÃO DO CONSELHO DO

CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR NORTE-RS.

1 Às nove horas e quinze minutos do dia vinte e um de dezembro do ano de dois mil

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

3 das Missões, 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; Denise Schmidt, Coordenadora Substituta do Curso de Agronomia; Edi-

6 son Bisognin Cantarelli, Coordenador Substituto do Curso de Engenharia Florestal; Ana

7 Gabriela de Freitas Saccol, Coordenadora do Curso de Zootecnia; Lorimar Francisco

8 Munaretto, Coordenador pro tempore do Curso de Sistemas de Informação; Gilberto

9 Martins Santos, Coordenador do Curso de Administração; Ana Elisabeth Moiseichyk,

10 Coordenadora Substituta do Curso de Ciências Econômicas; Claudia Herte de Moraes,

11 Coordenadora do Curso de Comunicação Social - habilitação Jornalismo; Jaqueline

12 Quincozes da Silva Kegler, Coordenadora Substituta do Curso de Relações Públicas En-

13 fase em Multimídia; Caroline Casali, Chefe do Departamento de Ciências da Comunica-

14 ção; Clóvis Orlando Da Rós, Chefe do Departamento de Agronomia; Arei Dirceu Was-

15 towski, Coordenador do Curso de Engenharia Ambiental; Silvana Bastos Cogo Bisog-

16 no, Chefe do Departamento de Enfermagem; Fabiano de Oliveira Fortes, Chefe do De-

17 partamento de Engenharia Florestal; Cristiano Henrique Antonelli da Veiga, Chefe do

18 Departamento de Administração; Loiva Beatriz Dallepiane, Coordenadora do Curso de

19 Nutrição; Terimar Ruoso Moresco, Coordenadora do Curso de Ciências Biológicas; EI-

20 son Martins Coelho, Chefe do Departamento de Zootecnia; os técnicos administrativos

21 Fernando Leviski Bueno, Chefe da Seção Administrativa do CESNORS; Anderson Oli-

22 veira Sobroza, representante dos servidores Técnico-Administrativos do campus Frede-

23 rico Westphalen; Emerson José Guth, representante dos servidores Técnico-Administra-

24 tivos do campus Palmeira das Missões; Vilmar de Jesus de Assunção, representante dos

25 servidores Técnico-Administrativos do campus Palmeira das Missões; e o aluno Ander-

26 son Casali de Freitas, representante discente do campus de Palmeira das Missões; O Di-

27 retor, professor Genesio, deu por aberta a sessão e de imediato deu posse aos novos con-
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1 selheiros: professores Clóvis, Denise, Elson e Edison, a seguir solicitou a inclusão de

2 novos itens na pauta: aprovação de Pareceres da CLN e alterações no Curso de Especia-

3 lização de Gestão da Organização Pública e Saúde EaD. A ata número quarenta e oito

4 foi colocada para aprovação. A professora Ana Gabriela solicitou alteração na linha tre-

5 ze da página quatro, onde consta a palavra "errada" substituir por "antiga". Em regime

6 de votação a referida Ata foi aprovada por unanimidade. A seguir foi realizada inversão

7 de pauta e passada a palavra para a professora Lucia Madruga para falar aos Conselhei-

8 ros sobre o Plano de Desenvolvimento Institucional. A professora Lucia fez uma retros-

9 pectiva das atividades realizadas neste ano relativas ao PDI e expôs também as ativida-

10 des que estão sendo planejadas para o próximo ano. A professora Ana Moiseichyk suge-

11 riu que seja criada uma equipe junto ao Pesquisador Institucional para trabalhar nos pro-

12 cessos de reconhecimento de Cursos. O professor Edison falou que sobre o Núcleo Do-

13 cente Estruturante e da falta de informações sobre o assunto na PROGRAD. A professo-

14 ra Lucia falou que os processos de avaliação iniciaram com o CESNORS, expôs tam-

15 bém que há uma demanda de trabalho muito grande na Pró-Reitoria, principalmente de-

16 vido a duplicação de informações que precisam ser digitas nos Sistemas do MEC. O pro-

17 fessor Genesio agradeceu a presença da professora Lucia e falou que as criticas são posi-

18 tivas, agradeceu também o trabalho e apoio da PROPLAN. Próximo ponto de pauta:

19 aprovação de Pareceres da CLN. Foi passada a palavra ao servidor Émerson para leitura

20 dos Pareceres. Parecer da Comissão de Legislação e Normas número cinquenta, sobre

21 Concurso Público para professor Adjunto da Área de Administração do Departamento

22 de Administração no qual foi aprovado o candidato José de Pietro Neto, com nota final

23 8,69. O parecer da CLN é favorável a aprovação do referido Concurso e foi aprovado

24 por unanimidade. Parecer da Comissão de Legislação e Normas número cinquenta e um,

25 sobre Concurso Público para professor Adjunto da Área de Probabilidade e Estatística

26 do Departamento de Administração no qual foi aprovado o candidato Renato Cesar Sato,

27 com nota final 8,45. O parecer da CLN é favorável a aprovação do referido Concurso e

28 foi aprovado por unanimidade. Parecer da Comissão de Legislação e Normas número

29 cinquenta e dois, sobre Formalização de Convênio com a Fundação ACCIE para conces-

30 são de estágios obrigatórios e não obrigatórios. O parecer da CLN é favorável a aprova-

31 ção do referido Concurso e foi aprovado por unanimidade. A professora Silvane apre-

32 sentou reformulação nas disciplinas CO~Dlentares do Curso de Especialização de
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1 Gestão da Organização Pública em Saúde EaD. Foi retirada a solicitação para apreciação

2 da CIAPPC. A seguir tratou-se da formação de comissões existentes na pauta. Formação

3 da Comissão de Distribuição de Recursos; foi definido por aclamação que esta comissão

4 será formada pelos seis Chefes de Departamento ou seus substitutos. Formação da Co-

5 missão de Infraestrutura; foi definido que esta comissão será formada pelos seis Chefes

6 de Departamento. Renovação da Comissão de Ensino, Pesquisa e Extensão do Centro

7 (CEPEX); foi aprovada renovação da referida Comissão até o dia trinta de junho de dois

8 mil e onze. Sobre a representação do CESNORS no CEPE foi definido que o professor

9 Fabiano será titular e o professor Clóvis suplente em substituição aos professores Antô-

10 nio Santi e Romulo Trevisan, definiu-se também a professora Fernanda que era suplente

11 da professora Ana Gabriela será substituída pelo Cristiano Henrique. No CONSUN o

12 professor Gilberto terminou o seu mandato, em seu lugar assumirá a titularidade da vaga

13 a professora Terimar tendo com suplente a professora Luciane Miritz. Para a Comissão

14 de Reformulação do Regimento Interno definiu-se os seguintes componentes: servidores

15 - Vânia Beatriz Rey Paz, Vilmar de Jesus Assunção, Fabrício Ceretta Camponogara e

16 Nara Martini Bigolin, discentes - Anderson Casali de Freitas e outro representante a ser

17 definido no campus de Frederico Westphalen. A previsão para que esta comissão apre-

18 sente a nova minuta do Regimento Interno é para o mês de março com a sua aprovação

19 no mês de abril. Referente a CIAPPC o professor Elias solicitou a saída desta comissão,

20 para a sua vaga foi indicado o professor Edison Cantarelli. O próximo assunto tratado

21 foi sobre o Memorando 10110 do Colégio Agrícola de Frederico Westphalen referente a

22 solicitação de transferência do Curso de Sistemas de Informação para o referido Colé-

23 gio. O professor Munaretto relatou as informações contidas no Memorando e expôs tam-

24 bém a opinião dos alunos do Curso que é contrária a solicitação do CAFW. O professo

25 Genesio expôs que na sua opinião o CESNORS não tem ganho algum com a transferên-

26 cia do Curso e que não vê vantagens em relação infraestrutura nesta transferência, tanto

27 para o CESNORS como para o CAFW. A seguir o professor Genesio questionou o Con-

28 selho se tem a intensão de liberar algum Curso do Centro. Por consenso decidiu-se pela

29 não autorização da transferência do Curso de Sistemas de Informação para o CAFW. O

30 professor Genesio fez o relato da última reunião CONSUN, expôs que foi fixado calen-

31 dário de reuniões e que não haverá reuniões nos meses de janeiro e fevereiro, então o

32 professor Genesio consultou este cons~ necessidade de realizar reunião no rnes- 3
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1 mo período. O professor Edison solicitou que haja reunião para apreciação de Concurso

2 Publico que será realizado pelo Departamento de Engenharia Florestal. Foi decidido que

3 será realizada reunião após o dia vinte de janeiro. O professor Genesio retomou o relato

4 da reunião do CONSUN falando sobre Processo Administrativo de demissão de uma

5 professora da Universidade, com dezessete anos de serviço e com Dedicação Exclusiva.

6 Esta professora havia sofrido cinco processos administrativos por má conduta, negativa

7 de atuação em disciplina e por exercer atividade externa de advocacia, foram juntadas

8 provas e o parecer da Comissão de Sindicância e da Procuradoria Jurídica era de exone-

9 ração, foi então realizada exoneração da servidora pelo Magnifico Reitor e na consulta

10 ao CONSUN foi novamente confirmada a exoneração. O Professor Cristiano relatou que

11 tem problemas de assiduidade com colegas de começam final de semana da quinta-feira

12 e terminam na terça-feira. O professor Genesio informou que os servidores só podem ter

13 dois tipos de afastamento: para aperfeiçoamento ou qualificação e para deslocamentos a

14 serviço. A professora Silvana questionou como fica a questão da assiduidade professo-

15 res, pois falam que produzem fora da Universidade, como controlar isso. O professor

16 Cristiano relatou que os professores falam que tem vinte horas aula e vinte horas para

17 preparar aula, o que pode ser feito fora da Universidade. O professor Genesio falou que

18 é responsabilidade do Chefe do Departamento verificar o cumprimento das obrigações

19 de sala de aula, problemas e reclamações de discentes devem ser encaminhado para as

20 Coordenações dos Cursos. O professor Edison comunicou o falecimento de um aluno do

21 Curso de Agronomia, e solicitou ao Conselho abrir processo para definir claramente de

22 quem é a responsabilidade no caso algum aluno sofrer acidente em aula prática dentro e

23 fora da área da UFSM, em atividade de campo, em viagens de estudo, em estágio em

24 hospital ou em projetos de pesquisa e extensão. Com a concordância de todos os conse-

25 lheiros a consulta será efetuada. O professor Gilberto solicitou que um servidor técnico-

26 administrativo acompanhe as formaturas dos Cursos para colher assinaturas nas atas. O

27 professor Genesio expôs que será organizado administrativamente. A professora Ana

28 Gabriela comunicou o envio do recurso ao processo Reconhecimento do Curso de Zoo-

29 tecnia e sugeriu que o CESNORS tenha uma setor de apoio para as avaliações de Reco-

30 nhecimento, relatou também que a principal dificuldade do processo foi a falta de infor-

31 mação, e agradeceu a equipe professores do Departamento de Zootecnia e a outros servi-

32 dores do Centro e da Reitoria, a professor informou ainda que a SEsU impugnou o rela-
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1 tório da avaliação do Reconhecimento. O professor Edison questionou no que resulta

2 esta impugnação. A professora Ana Gabriela informou que pode gerar mudança da nota,

3 confirmação da nota, ou nova avaliação, disse também que no recurso realizado foi justi-

4 ficada a situação do Curso e solicitada a reavaliação da nota com retroatividade benéfica

5 para usar metodologia atual, e que de acordo com a Portaria 40 o Curso poderá emitir di-

6 plomas para os alunos formados. O professor Genesio informou que outras instituições

7 tiveram os mesmos problemas. O professor Munaretto falou que o CESNORS teve parti-

8 cipação expressiva na Avaliação Institucional, que dos dezesseis Cursos com maior par-

9 ticipação no processo oito são do CESNORS. O professor Genesio relatou as conquistas

IOdo ano de dois mil e dez para o Centro: finalização bloco três inicio do bloco quatro nos

11 dois campi, construção do Estúdio de TV, do Restaurante Universitário e das Casas do

12 estudante, a Readequação da estrutura administrativa, salientou no entanto que há mais

13 coisas para fazer como a distribuição de servidores técnico-administrativos e de recursos

14 orçamentários, falou também das ações acadêmicas como a formação turmas de Jorna-

IS lismo, Administração, Enfermagem e Zootecnia, dos 220 trabalhos aprovados JAI, da

16 criação do Curso de Mestrado, da publicação Livro Memorias e da inserção Instituição

17 na comunidade com a comemoração 50 anos, e por fim, do reconhecimento pelo Minis-

18 tério da Educação e da Presidência da República na inauguração dos campi. Esgotada a

19 ordem do dia e como ninguém mais fez uso da palavra, o professor Genesio deu por en-

20 cerrada a sessão e, para constar, eu, Femando Leviski Bueno, lavrei a presente Ata que

21 será assinada por todos os participantes.
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