
Ministério da Educação

Universidade Federal de Santa Maria

Campus de Frederico Westphalen

Conselho do Campus

1960
1 ATA DA 4a REUNIÃO DO CONSELHO DO

CAMPUS DE FREDERICO WESTPHALEN

2 Às nove horas e trinta e seis minutos do dia trinta de agosto de dois mil e

3 dezesseis, reuniram-se no Centro de Convivência dos Servidores, no Campus de

4 Frederico Westphalen, sob a presidência do Diretor do Campus, Professor Arci

5 Dirceu Wastowski, os Conselheiros: Igor Senger, Vice-diretor da UFSM Campus

6 de Frederico Westphalen; Antonio Luis Santi, Chefe do Departamento de Ciências

7 Agronômicas e Ambientais; Rafaelo Balbinot, Chefe do Departamento de

8 Engenharia Florestal; Malva Andrea Mancuso, chefe do Departamento de

9 Engenharia e Tecnologia Ambiental; Guilherme Bernardino da Cunha, Chefe do

10 Departamento de Tecnologia da Informação; Denise Schmidt, Coordenadora

11 Substituta do Programa de Pós Graduação em Agronomia, Agricultura e

12 Ambiente; Gizelli Moiano de Paula, Coordenadora do Curso de Agronomia; Eliane

13 Pereira dos Santos, Coordenadora do Curso de Engenharia Ambiental e Sanitária;

14 Edner Baumhardt, Coordenador do Curso de Engenharia Florestal; Patrícia

15 Milano Persigo, Coordenadora do Curso de Relações Públicas - Bacharelado;

16 Reges Toni Schwaab Coordenador do Curso de Jornalismo - Bacharelado,

17 Claudiosir Roque dos Santos e Sara Spolti Pazuch, representantes dos servidores

18 técnicos administrativos, Carine Zandoná e Rodrigo D'avila, representantes dos

19 discentes de Graduação e Felipe Schwerz representante dos discentes da Pós

20 Graduação, para a quarta reunião do Conselho do Campus de Frederico

21 Westphalen, na qual foram deliberados os seguintes assuntos: Leitura e'

22 aprovação das atas da segunda e da terceira Reunião do Conselho,

23 Pareceres da CLN, Comissão de zoneamento do Campus de Frederico

24 Westphalen e Assuntos Gerais - informações sobre o quantitativo de

25 técnicos de laboratório e os critérios de lotação dos mesmos. Inicialmente o

26 Professor Arci Dirceu Wastowski saudou a todos, e deu posse no Conselho ao

27 professor Guilherme Bernardino da Cunha. Em seguida solicitou a inclusão de um

28 item na pauta que é a indicação de um representante do Campus para compor a

29 Comissão da Incubadora Social, o que foi aprovado pelos Conselheiros. Na

30 sequência a secretária do Conselho Terezinha de Fatima Poncio procedeu a
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31 leitura da ata da segunda reunião do Conselho. Em apreciação foi aprovada.

32 Dando prosseguimento procedeu a leitura da ata da terceira reunião do conselho.

33 Em apreciação foi aprovada com as seguintes correções: na linha 125 alterar a

34 palavra presidente pela palavra diretor e na linha 217 troca de colegiado do curso

35 por colegiado do departamento. Dando prosseguimento a reunião Pareceres da

36 CLN. Inicialmente o presidente da Comissão de Leis e Normas - CLN, professor

37 Luciano Miranda, agradeceu e destacou o trabalho minucioso e competente dos

38 membros da CLN do Campus. Em seguida fez a leitura do Parecer de número

39 06/2016 referente ao Processo N° 23081.027639/2016-51 que trata do Projeto de

40 Criação do Curso de Licenciatura em Computação na Modalidade de Educação à

41 Distância. A Comissão emitiu parecer favorável a aprovação do Projeto de criação

42 do Curso de Licenciatura em Computação na Modalidade de Educação à

43 Distância., o qual foi aprovado pelos Conselheiros. Ainda com a palavra o

44 Conselheiro Luciano Miranda fez a leitura do Parecer de N° 07/2016 referente ao

45 Processo N° 23081.016282/2015-02 que trata do Concurso Público para

46 Professor Adjunto na Área de Ciências Sociais Aplicadas/Relações Públicas e

47 Propaganda do Departamento de Ciências da Comunicação da UFSIVI Campus

48 de Frederico Westphalen, o qual teve os seguintes candidatos aprovados: em

49 primeiro lugar Jones Machado aprovado com nota final oito virgula quarenta e

50 sete, em segundo lugar Carlise Porto Schneider Rudnicki aprovado com nota final

51 sete vírgula quarenta e um e em terceiro lugar Larissa Conceição dos Santos

52 aprovada com nota final sete virgula trinta e quatro .. A Comissão emitiu parecer

53 favorável a aprovação do referido concurso, o que foi aprovado pelos

54 conselheiros por unanimidade. Por fim, o Conselheiro Luciano Miranda fez a

55 leitura do Parecer de número 08/2016 referente ao Processo N°

56 23081.019917/2016-04 referente a Seleção Pública para Docente na área de

57 Ciências Sociais Aplicadas/Subárea de Relações Públicas e Propaganda do

58 Departamento de Ciências da Comunicação da UFSM Campus de Frederico

59 Westphalen. A Comissão emitiu parecer favorável a aprovação da Seleção

60 PÚblAicaque aprovou o candidato Tiago Weschenfelder de~~~' candidato
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61 único, com nota final oito vírgula dezessete, o qual foi aprovado por todos os

62 conselheiros. Dando prosseguimento a reunião, Comissão de zoneamento do

63 Campus de Frederico Westphalen. Após algumas considerações ficou

64 composta a Comissão de zoneamento com os seguintes membros: Vice Diretor

65 Igor Senger como Presidente, Representante da Pós Graduação professora

66 Denise Schmidt, Chefes de Departamentos Antonio Luis Santi, Rafaelo Balninot,

67 Luciano Miranda, Guilherme Bernadinho da Cunha, Malva Andrea Mancuso e

68 Técnico Administrativo Fabio Desconsi. Também ficou estabelecido o prazo de 15

69 de outubro de 2016 para que a Comissão faça o levantamento da situação atual

70 da área do Campus UFSM e das demandas tanto didáticas e de pesquisa para a

71 utilização dessa área. Na sequência indicação de representante para a

72 Comissão da Incubadora Social. Neste assunto o professor Arci explica que

73 enviou um e-mail solicitando a manifestação dos servidores para participar da

74 referida comissão, e que a professora Aline Ferrão Custódio Passini se colocou a

75 disposição para participar. Também foi lembrado do nome do professor Oscar

76 Torres Figueredo para compor essa representação. Em apreciação no Conselho

77 foi aprovado o nome da professora Aline Ferrão Custódio Passini como membro

78 titular e o encaminhamento de que vai ser consultado o professor Oscar para

79 participar como membro suplente. Dando prosseguimento o professor Arci

80 informou que a direção está repassando as convocações com as respectivas

81 pautas das reuniões do CONSU para conhecimento e que com relação a última

82 reunião do Conselho Universitário da data de vinte e três de setembro de dois mil

83 e dezesseis, salientou dois itens de pauta que são a migração de um Curso de

84 Silveira Martins para o Politécnico inclusive com as vagas de docentes e o outro

85 item é com relação ao valor do custeio, foi repassado pelo Reitor que não haverá

86 redução do valor do Custeio, será o mesmo valor em 2017. Dando sequência,

87 outro assunto geral a lotação dos servidores técnicos de laboratórios e os critérios

88 de lotação. Sobre essa temática o professor Igor Senger relata uma listagem com

89 os nomes e cargos dos servidores ligados aos laboratórios, acrescenta-se a

90 esses a servidora Sara Spolti Pazuch programadora~sual, que por
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91 esquecimento não constou nessa relação, e continua explicando que todos os

92 técnicos administrativos em educação, tanto da área administrativa ou da área de

93 laboratórios, estão lotados na direção e na seção de apoio administrativo e estão

94 alocados em salas mais próximas de onde desenvolvem suas atividades. O

95 Campus cresceu, foram criados os departamentos, as Coordenações de Cursos,

96 os setores administrativos, os órgãos suplementares, porém os servidores

97 técnicos não aumentaram de forma que se pudesse contemplar a cada curso ou

98 cada laboratório com um profissional responsável especificamente por um

99 laboratório. Da mesma forma, os técnicos da área administrativa não contemplam

100 cada Departamento ou cada Coordenação de Curso. Por isso, estão

101 desenvolvendo suas atividades em Secretarias Unificadas, com o objetivo de

102 atender a todos. Referente a esse assunto a conselheira Sara, questiona que sua

103 vaga não é técnica de laboratório, e colocou que a informação que ela tem é que

104 as vagas são criadas pelo MEC e oferecidas e não criadas no Departamento.

105 Nesta direção o conselheiro Luciano Miranda explana que existem códigos de

106 vagas no MEC e que é o MEC quem distribui essas vagas ás Instituições

107 Universitárias, porém a reivindicação das vagas é das Instituições de ensino e

108 que as vagas dos técnicos de programador visual, técnico audiovisual e

109 sonoplasta que hoje estão no Campus surgiram em função de demandas

110 laboratoriais específicas do Departamento de Ciências da Comunicação, e que a

111 possibilidade de concurso com estas vagas foi criada em função de demandas

112 laboratoriais do DECOM. O professor Arci complementa que essas vagas estão

113 também previstas nos PPCs dos Cursos. Em seguida o conselheiro Rafaelo

114 Balbinot, relatou que o Departamento de Engenharia Florestal tem uma demanda

115 específica que é o viveiro, o qual tem uma estrutura grande e não tem

116 atendimento de técnico no momento, e com esta listagem de técnicos

117 apresentada pela direção, vai emitir um memorando buscando organizar uma

118 agenda de atendimento das demandas do Departamento. Continua dizendo que a

119 lotação dos técnicos não é necessariamente um problema, mas a forma que

120 estão organizados hoje, os técnicos de laboratórios, para o Atendimento das
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121 demandas é que sim é uma dificuldade que precisa ser resolvida. Coloca ainda

122 que em função da lotação os técnicos de laboratórios estão mais ligados à

123 direção, porém por uma questão de trabalho do dia a dia faz-se necessário que

124 estes profissionais estejam mais perto dos departamentos e das coordenações de

125 laboratórios. Continua explanando que todos, docentes e técnicos estão no

126 campus e precisam conversar e trabalhar juntos, acrescentou que é preciso

127 construir uma relação de aproximação, para que as demandas didáticas, de

128 pesquisa e de extensão possam ser atendidas. Na sequencia a professora Malva

129 colocou que foi importante a lista com os nomes e cargos dos técnicos e sugere

130 que seja enviado também a listagem dos laboratórios didáticos. Na oportunidade,

131 o professor Arci solicitou que os departamentos enviem para a direção a demanda

132 de novos técnicos. Na mesma direção, a professora Denise explana que essa é

133 uma questão que tem que ser resolvida, pois como professora e pesquisadora

134 enfrenta dificuldades tanto didáticas quanto de pesquisas e salienta que a

135 direção precisa tomar uma posição sobre os técnicos de laboratórios, quais os

136 critérios que vão adotar com relação a organização das demandas para os

137 técnicos e que esses critérios deve ser igual para todos, e coloca ainda que no

138 seu entendimento o técnico de laboratório pode ser o responsável pelo

139 laboratório. Continuando, a professora Gizelli explana que como professora e

140 coordenadora do Curso de agronomia sente essa questão dos técnicos de

141 laboratórios, parece haver um distanciamento, e citou um exemplo da sede que lá

142 tem técnico que é o responsável pelo laboratório e questionou porque aqui no

143 Campus não funciona da mesma maneira. O professor Rafaelo 8albinot

144 esclareceu que se informou e que os técnicos podem sim coordenador

145 laboratórios didáticos acima do professor. Após mais algumas considerações,

146 ficou o seguinte encaminhamento: Os Departamentos farão o levantamento das

147 demandas primeiramente didáticas e enviarão essas demandas à direção. A partir

148 dessas demandas a direção fará o encaminhamento para os técnicos de

149 laboratórios, a partir das atribuições do cargo de cada um, e juntamente com

150 professores e técnicos vão construir um cronograma de atividades, de maneira
--r1~

5~~



Ministério da Educação

Universidade Federal de Santa Maria

Campus de Frederico Westphalen

Conselho do Campus

1960

151 que possam ser atendidas, na medida do possível, com os técnicos que o

152 Campus tem hoje, todas as demandas dos laboratórios didáticos e depois as

153 demandas de pesquisas e extensão. Aproveitar essa mesma organização para

154 levantar as demandas, as quais não tem técnicos no campus que possa atender e

155 buscar as vagas nas áreas que não tem no Campus. O professor Edner

156 complementa que todos concordam que a quantidade de técnicos que o Campus

157 possui, não é suficiente para atender as demandas atuais. Precisa-se de mais

158 técnicos e que todos sabem que é difícil de conseguir a curto prazo, então levanta

159 a possibilidade de contratar terceirizados para complementar essas vagas. Dando

160 continuidade a sessão o professor Arei informou os prazos de usos de recursos

161 recebidos do DEMAPA, referente dispensa de licitação até 15 de setembro,

162 repasse ao almoxarifado até 30 de setembro, empenho de capital até 30 de

163 setembro e empenho de custeio até 20 de outubro e solicita que sejam

164 antecipados esses prazos para que efetivamente possam ser pagos os empenhos

165 realizados. Com relação a internet, segundo informações da reitoria a RNP vai

166 manter até final de ano, depois é outro orçamento. Outro assunto geral é sobre os

167 animais deixados no ambiente da Universidade, que tem um projeto com o

168 professor Cesar Coutinho que é veterinário, e pede para não aquerenciar os

169 animais aqui no campus, pois não se tem condições de cuidar e tratar desses

170 animais aqui no campus. Ainda em assuntos gerais, a direção solicitou que os

171 colegiados e os departamentos nas próximas reuniões, convidem a direção para

172 participar, a direção se colocou a disposição para auxiliar no que couber e for

173 possível. Em relação aos dez anos da UFSM campus de Frederico Westphalen,

174 estão com um projeto bem interessante e que é um motivo para todos

175 participarem e comemorarem juntos, por fim parabeniza os eventos que foram

176 realizados no Campus, o Seminário de Recursos Hídricos e o Simpósio

177 Internacional da Comunicação, e, atualmente, o evento de solos que tem um

178 ótimo número de inscritos e com certeza também será um sucesso. Ainda com a

179 palavra o professor Arci informou que está disponível a FG 1 da chefia do

180 Departamento de Tecnologia Ambiental, hoje na pessoa da pr~..fessora Malva,
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181 então atualmente todos os chefes de departamentos estão com FG 1. . Na

182 sequência a professora Patrícia fez um agradecimento a direção e aos servidores

183 que auxiliaram para que o sucesso do Simpósio Internacional da Comunicação

184 fosse alcançado. Logo após, com a palavra a professora Malva Andrea Mancuso

185 que manifestou seu pesar referente ao evento de Recursos Hídricos, que como

186 representante da Instituição UFSM Campus de Frederico Westphalen e da bacia

187 do rio da várzea, inclusive com atribuição no CREA para atuar nessa área, não foi

188 convidada a participar do evento, segue dizendo que a área de recursos hídricos

189 é atribuição do Curso de Engenharia Ambiental e Sanitária e que o Campus

190 promoveu muito bem o seminário mas que lamenta que profissionais que atuam

191 na área não foram chamados para participar do referido evento. Dando

192 continuidade a sessão, o professor Reges informa que haverá uma reunião na

193 próxima quinta feira com a Prograd para tratar do ingresso e das vagas ociosas,

194 sendo importante a participação de todos. Esgotada a ordem do dia e como

195 ninguém mais fez uso da palavra, o Diretor Arci Dirceu Wastowski deu por

196 encerrada a sessão e, para constar eu, Terezinha de Fatima Poncio, secretária do

197 conselho, lavrei a presente Ata que será assinada por todos os particiPant~~"""
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