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ATA DA 4a REUNIÃO DO CONSELHO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR

NORTE-RS.

1 Às oito horas e trinta minutos do dia dois de março do ano de dois mil e sete, reuniram-se no

2 Centro de Educação Superior Norte-RS em Frederico Westphalen, na sala 152C, os

3 professores Genesio Mario da Rosa, Diretor Pró-Tempore do Centro; Marilise Mendonça

4 Krugüel, Vice-Diretora Pró-Tempore do Centro; Edison Bisognin Cantarelli, Coordenador do

5 Curso de Engenharia Florestal; Clovis Orlando Da Ros, Coordenador do Curso de

6 Agronomia; Rejane de Oliveira, Coordenadora do Curso de Comunicação Social -

7 Habilitação Jornalismo; Marlon Nadal Maciel, Coordenador do Curso de Zootecnia; Sirlei

8 Glasenapp, Coordenadora do Curso de Administração; Alice do Carmo Jahn, Coordenadora

9 do Curso de Enfermagem; os técnicos administrativos Fernando Leviski Bueno, Secretário do

10 Centro, Janice Dai Santo Da Ros representante dos técnicos administrativos da unidade de

11 Palmeira das Missões e Cleomar Marcos Fabrizio, representante dos técnicos administrativos

12 da unidade de Frederico Westphalen. Participaram, também, os acadêmicos Marcos Antonio

13 Corbari e Rogério Bamberg, representando o corpo discente da unidade de Frederico

14 Westphalen. O Diretor Pró-Tempore, professor Genésio, deu por aberta a sessão. Antes de

15 iniciar os assuntos previstos na pauta a professora Marilise justificou a ausência do

16 representante do corpo discente da unidade de Palmeira das Missões, informando que os

17 alunos representantes estavam com provas marcadas para o horário da reunião. O professor

18 Genesio iniciou a reunião perguntando se havia algum outro assunto para incluir na pauta,

19 sendo que nenhum dos presentes se manifestou. O primeiro assunto tratado foi o relato da

20 reunião de diretores com o Magnífico Reitor. O professor Genesio expôs que um dos

21 assuntos da referida reunião foi a utilização de carros oficiais da Universidade, quando foi;;fZ:;U~á;e7ima ;v~or:lZaç@;t rsp~~tp;rblema~que
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23 ocorerram principalmente com abastecimento indevido de combustível. Outro assunto foi
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24 referente aos serviços de limpeza, portaria e vigilância, quando foram passados os custos dos

25 serviços referidos. O professor Genesio então solicitou a todos para verificarem se estes

26 serviços estão sendo prestados adequadamente e informou que o valor do custo destes

27 serviços ao CESNORS é de R$ 175.000,00 (cento e setenta e cinco mil reais), para o período

28 de março a dezembro de 2007. Outro assunto tratado na reunião de diretores foi a respeito de

29 uma carta enviada pelos Diretores de Centro ao Magnífico Reitor questionando a utilização

30 de vagas de docentes existentes na UFSM para a composição do quadro de pessoal do

31 CESNORS e da UNIPAMPA. O professor Genesio informou que redigiu também um

32 documento endereçado ao Magnífico Reitor apoiando o pleito dos outros diretores e

33 solicitando a criação de novas vagas para o CESNORS. Este documento, então, foi lido e

34 aprovado por todos os presentes e será assinado pelo Diretor e Vice-Diretor do CESNORS. A

35 professora Marilise relatou assunto tratado na mesma reunião referente à carga horária

36 excessiva registrada em projetos, tema que está sendo cobrado pelo tribunal de contas, e que

37 dessa forma passará a ter limite estabelecido de vinte horas semanais para o total de projetos

38 registrados no SIE. A respeito dos projetos produzidos no CENSORS foi informado pelo

39 professor Genesio que estes serão registrados no GAP Institucional da PRPGP, enquanto não

40 tivermos o GAP do CESNORS estruturado. O próximo ponto da pauta seria o Oficio

41 001/2007 PROPLAN, porém o documento não estava à disposição no momento e o assunto

42 não foi discutido. No item distribuição de recursos foi apresentada uma planilha contendo

43 vários índices. A primeira discussão se deu a respeito da aprovação do recurso financeiro que

44 será destinado ao Projeto FINEP intitulado "Crescimento, Produção e Dinâmica de Floresta

45 lnequeânea Mista". O valor que o Centro deverá destinar ao projeto é de R$ 13.672,00 (treze

46 mil e seiscentos e setenta e dois reais). A professora Marilise questionou se o Centro de

47 Ciências Rurais não poderia participar do custo, já que também será beneficiado pelo mesmo.

48 O professor Edison expôs que está fazendo a comunicação entre o Conselho do Centro e o

49 Coordenador do Projeto, que é quem tem o poder de decidir sobre a aplicação dos recursos.

50 Expôs ainda que está sendo enviada ao FINEP uma alteração do projeto em que se pede a

51 aplicação de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) para reforma de um prédio em Palmeira das
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que estava sendo destinando um percentual do orçamento ao projeto, porém, agora que já se

conhece os valores liberados no orçamento deve-se trabalhar com o valor solicitado e não

Ministério da Educação
Universidade Federal de Santa Maria
Centro de Educação Superior Norte-RS/UFSM
Direção do Centro

54

55 mais com um percentual. A professora Sirlei solicitou o projeto para análise e disse que o

56 recurso do projeto deveria vir todo para o CESNORS. O professor Marlon expôs que alguns

57 departamentos do CESNORS não serão beneficiados caso a alteração solicitada não seja

58 aprovada e falou ainda que gostaria de ter mais informações para decidir. O acadêmico

59 Rogério Bamberg falou que o recurso deve sair do Centro, pois todos serão beneficiados com

60 veículos ou prédios. A professora Rejane deu uma sugestão em relação à pauta das reuniões

61 para que se colocasse entre parênteses quais assuntos seriam discutidos ou votados. O

62 professor Genesio expôs que deve-se decidir se o Centro apóia o projeto ou não. Após

63 votação decidiu-se que o Centro apoiará o projeto. O professor Edison expôs que a decisão

64 precisa ser tomada nesta reunião, caso contrário não haverá tempo hábil para modificar a

65 destinação dos recursos junto ao FINEP. O professor Marlon sugeriu que os custos fossem

66 suportados pelo Departamento de Engenharia Florestal. O professor Edison disse que não

67 pode aceitar pois penaliza os professores do curso. Após discussões sobre o assunto o

68 professor Genesio encaminhou a votação da seguinte forma: votação para decidir se opta por

69 um percentual do orçamento ou destaque de um valor do orçamento, sendo que foi aprovada

70 a proposta do destaque. Em uma segunda votação decidiu-se a aprovação do valor destinado

71 ao projeto, se aprovados os treze mil e seiscentos e setenta e dois reais ou não. Após a

72 votação decidiu-se pela aprovação do valor proposto. A professora Marilise expôs que deverá

73 ser feita uma prestação de contas do valor destinado. O próximo assunto foi com relação à

74 distribuição de recursos entre o Centro e os departamentos. O professor Edison falou que

75 gostaria de saber o valor que está disponível no orçamento para tomar uma decisão. O

76 professor Genesio então disse que deve-se decidir pensando em percentuais e não em valores

77 de recurso. O professor Genesio sugeriu que fosse formada uma comissão para avaliar a

78 planilha apresentada e formular uma nova proposição ao conselho, sugestão esta aprovada

79 por todos. A comissão ficou formada pelas seguintes pessoas: Cleomar Fabrizio, Cristiane

80 Ceresa, Gilberto Santos e Lorimar Munaretto. Nova reunião será realizada dia dezenove de

81 março para discutir este assunto. O próximo assunto foi referente ao pagamento de diárias em

adicional de
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deslocamento. O professor Clovis então expôs que é a favor de pagar o referido valor, pois há
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84 um risco muito grande de acidente além do desgaste do carro, e disse ainda que devemos

85 reivindicar um meio de transporte oferecido pela UFSM sem que os professores tenham que

86 usar seus carros particulares. O professor Clóvis sugeriu que fosse aprovado pelo Conselho

87 do Centro uma solicitação em nome deste colegiado a fim de que se consiga veículos para o

88 transporte dos servidores entre Palmeira das Missões e Frederico Westphalen. O professor

89 Genesio retirou a sua proposta do não pagamento do adicional de deslocamento. Foi aprovada

90 a seguinte proposta: pagamento do adicional de deslocamento sempre que o servidor se

91 deslocar a serviço e não utilizar carros da UFSM. Foi aprovada também a proposta de os

92 custos com diárias nos deslocamentos de professores entre Palmeira das Missões e Frederico

93 Westphalen serem pagos pelo Centro, sempre que para ministrar aulas. A pedido do professor

94 Genesio a professora Alice realizou um relato das aulas práticas do Curso de Enfermagem em

95 Santa Maria, dizendo que houve muitas dificuldades e que o CESNORS precisa montar a sua

96 estrutura. O professor Marlon também fez relato das aulas do Curso de Zootecnia em Santa

97 Maria, ressaltando o comportamento exemplar dos acadêmicos e a boa receptividade que

98 tiveram. O professor Genesio informou que enviou ofício ao Magnífico Reitor solicitando

99 que sejam pagas Funções Gratificadas conforme consta no projeto de criação do CESNORS.

100 Relatou também que há um projeto de enxugamento administrativo da UFSM e que o

101 CESNORS já estaria enquadrado nestas novas definições. Em relação ao professor de

102 matemática o professor Genesio expôs que foi realizada uma troca com a UNIP AMPA, sendo

103 que o CESNORS nomeou um professor da área de solos, senhor Eloir Missio, que foi cedido

104 à UNIPAMPA e esta nomeou um professor de matemática, senhora Sabrina Zancan

105 Peripolli, que será lotada no CESNORS. A professora Sirlei expôs que foi solicitado um

106 professor substituto para administração financeira devido à sobrecarga de trabalho dos

107 professores do Departamento de Administração. Com relação ao assunto "cefetizaçâo" o

108 professor Genesio relatou os assuntos tratados em uma reunião ocorrida dia catorze de

109 fevereiro com representantes da cidade, sendo eles o Vice-Prefeito, o Presidente da Câmara

110 de Vereadores, o Presidente da ACI 'e o Professor Lauro Chiele. Estes representantes

111 apresentaram a proposta de cefetização do Colégio Agricola de Frederico Westphalen e

112 convidaram o CESNORS para participar das discussões a este respeito. O professor Genesio
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repassou informação da Reitoria a este respeito dizendo que somente irá se pronunciar caso o
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114 Colégio Agricola de Frederico Westphalen solicite. A professora Rejane mostrou-se

115 preocupada com as discussões fora do CESNORS, e que isto pode causar um prejuízo na

116 nossa imagem. O servidor Cleomar Fabrizio disse então que falta esclarecimento à

117 comunidade e que o CESNORS deve procurar meios de proporcionar este esclarecimento.

118 Em relação às áreas do Colégio Agricola de Frederico Westphalen que o CESNORS está

119 usando, o professor Genesio apresentou para apreciação do Conselho os memorandos de

120 solicitação de uso dessas áreas. As referidas solicitações já foram aprovadas pelo Conselho

121 daquela entidade, e apreciadas pelo Conselho do CESNORS também foram aprovados. Os

122 memorandos citados são os de número dezenove, vinte, vinte e um e vinte e dois de dois mil

123 e sete. Em relação à representação nos Conselhos Superiores da UFSM, o professor Genesio

124 expôs que solicitou formalmente a participação do CESNORS, e que o assunto está sendo

125 estudado pela Procuradoria Jurídica da UFSM. Esgotada a ordem do dia e como ninguém

126 mais fez uso da palavra, o professor Genésio deu por encerrada a sessão e, para constar, eu,
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