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ATA DA 50a REUNIÃO DO CONSELHO DO

CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR NORTE-RS.

1 Às nove horas e vinte minutos do dia vinte e cinco de janeiro do ano de dois mil e

2 onze, 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; Adriano Lago, Coordenador Substituto

5 do Curso de Agronomia; Claudio Eduardo Ramos Camfield, Coordenador Substituto do

6 Curso de Administração; José Antonio Meira da Rocha, Coordenador do Curso de Rela-

7 ções Públicas Enfase em Multimídia; Clóvis Orlando Da Rós, Chefe do Departamento

8 de Agronomia; Arei Dirceu Wastowski, Coordenador do Curso de Engenharia Ambien-

9 tal; Luiz Anildo Anac1eto da Silva, Chefe do Departamento de Enfermagem; Helaine

10 Abreu Rosa, Chefe do Departamento de Ciências da Comunicação; Fabiano de Oliveira

11 Fortes, Chefe do Departamento de Engenharia Florestal; Cristiano Henrique Antonelli

12 da Veiga, Chefe do Departamento de Administração; Luiz Eduardo Avelar Pucci, Chefe

13 Substituto do Departamento de Zootecnia; Terimar Ruoso Moresco, Coordenadora do

14 Curso de Ciências Biológicas; Fábio Silva, Coordenador Substituto do Curso de Comu-

15 nicação Social - habilitação Jornalismo; os técnicos administrativos Fernando Leviski

16 Bueno, Chefe da Seção Administrativa do CESNORS; Paulo Roberto Bairros da Silva,

17 representante dos servidores Técnico-Administrativos do campus Frederico Westphalen;

18 Emerson José Guth, representante dos servidores Técnico-Administrativos do campus

19 Palmeira das Missões; Vilmar de Jesus Assunção, representante dos servidores Técnico-

20 Administrativos do campus Palmeira das Missões; e o aluno Anderson Casali de Freitas,

21 representante discente do campus de Palmeira das Missões; O Diretor, professor Gene-

22 sio, deu por aberta a sessão e de imediato deu posse aos novos conselheiros: professores

23 Claudio, Adriano, Luiz Anildo, Helaine e Luiz Eduardo. A seguir passou-se a aprovação

24 da Ata número quarenta e nove. Em regime de votação a referida Ata foi aprovada por

25 unanimidade. Próximo ponto de pauta: aprovação de Pareceres da CLN. Passada a pala-

26 vra ao servidor Emerson para leitura de Pareceres da CLN. Parecer 01/11 da CLN sobre

27 minuta de Termo Aditivo ao Protocolo de Intenções entre a UFSM e o Municípi de
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1 Cerro Grande. O Parecer da Comissão é favorável a aprovação do Termo Aditivo e foi

2 aprovado por unanimidade. Parecer 02/11 da CLN sobre minuta de Termo Aditivo ao

3 Convênio entre a UFSM e a empresa Guarita Comercial Agrícola LTDA com vistas a

4 concessão de estágios obrigatórios. O Parecer da Comissão é favorável a aprovação do

5 Termo Aditivo e foi aprovado por unanimidade. Parecer 03/11 da CLN sobre minuta de

6 Termo Aditivo ao Convênio entre a UFSM e a empresa Mira Sul Indústria Têxtil LTDA

7 com vistas a concessão de estágios obrigatórios. O Parecer da Comissão é favorável a

8 aprovação do Termo Aditivo e foi aprovado por unanimidade. Parecer 04/11 da CLN so-

9 bre minuta de Termo Aditivo ao Convênio entre a UFSM e a Cooperativa dos Profissio-

10 nais da Agricultura Colheita LTDA com vistas a concessão de estágios obrigatórios. O

11 Parecer da Comissão é favorável a aprovação do Termo Aditivo e foi aprovado por una-

12 nimidade. Parecer 05/11 da CLN sobre minuta de Termo Aditivo ao Convênio entre a

13 UFSM e a Associação Hospitalar Bom Pastor de Ijuí com vistas a concessão de aulas

14 práticas. O Parecer da Comissão é favorável a aprovação do Termo Aditivo e foi aprova-

15 do por unanimidade. Parecer 06/11 da CLN sobre minuta de Termo Aditivo ao Convê-

16 nio entre a UFSM e a Associação de Damas de Caridade com vistas a concessão de au-

17 Ias práticas. O Parecer da Comissão é favorável a aprovação do Termo Aditivo e foi

18 aprovado por unanimidade. Parecer 07/11 da CLN sobre minuta de Termo Aditivo ao

19 Convênio entre a UFSM e o Instituto Euvaldo Lodi do Paraná com vistas a concessão de

20 estágios. O Parecer da Comissão é favorável a aprovação do Termo Aditivo e foi apro-

21 vado por unanimidade. Parecer 08/11 da CLN sobre minuta de Termo Aditivo ao Con-

22 vênio entre a UFSM e a Secretaria de Saúde de Palmeira das Missões com vistas a reali-

23 zação de ações de assistência, ensino, pesquisa e extensão. O Parecer da Comissão é fa-

24 vorável a aprovação do Termo Aditivo e foi aprovado por unanimidade. Parecer 09/11

25 da CLN sobre minuta de Convênio entre a UFSM e a empresa Forjasul Madeiras S.A.

26 com vistas a concessão de estágios obrigatórios e não obrigatórios. O Parecer da Comis-

27 são é favorável a aprovação do Convênio e foi aprovado por unanimidade. Parecer

28 10/11 da CLN sobre aprovação da proposta de criação do Curso de Mestrado em Ciên-

29 cias Florestais e Ambientais - PPGCF A. O Parecer da Comissão é favorável a aprovação

30 da proposta e foi aprovado por unanimidade. Parecer 11/11 da CLN sobre aprovação de

31 Concurso Público para professor Adjunto na área de Economia Geral, sendo aprovadas

32 as candidatas Cristiane Senhorinha Soares Campos com nota final 8,20; e Daniel Dias
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1 Kühn com nota final 7,77. O Parecer da Comissão é favorável a aprovação do Concurso

2 e foi aprovado por unanimidade. Parecer 12/11 da CLN sobre aprovação de Concurso

3 Público para professor Adjunto na área de Ciências Exatas e da Terra, sub área Sensoria-

4 mento Remoto, sendo aprovado o candidato Fabio Marcelo Breunig com nota final 9,37.

5 O Parecer da Comissão é favorável a aprovação do Concurso e foi aprovado por unani-

6 midade. A seguir o professor Genesio solicitou aprovação para a alterações na estrutura

7 curricular do Curso de Especialização de Gestão da Organização Pública em Saúde EaD,

8 foi solicitada alteração na carga horária do primeiro e segundo módulo para equilibrar as

9 cargas. O professor Fabiano expôs que precisam também ser feitas alterações nas cargas

10 horárias dos Cursos de Graduação do Centro. Alteração solicitada foi aprovada por una-

11 nimidade. Próximo ponto de pauta alteração nome do Departamento de Enfermagem. O

12 Professor Luiz Anildo expôs que com a agregação dos professores do Curso de Nutrição

13 houve necessidade de alterar nome para Departamento de Ciências da Saúde. Foi apro-

14 vada alteração do nome solicitada. Assuntos Gerais: o professor Luiz Eduardo expôs que

15 é preciso verificar horários de aulas dos professores de Palmeira das Missões que lecio-

16 nam em Frederico Westphalen para combinar a utilização do carro e solicitou a adquisi-

17 ção de um novo carro. Sobre as eleições para Coordenadores de Curso o professor Gene-

18 sio sugeriu montar uma comissão eleitoral para escolher novos Coordenadores para os

19 Cursos de Zootecnia, Administração, Ciências Econômicas, Sistemas de Informação,

20 Agronomia e Comunicação Social - habilitação Jornalismo, em função de que alguns

21 Coordenadores são pro-tempore e outros estão se afastando para Doutorado. O professor

22 Cristiano expôs que nos casos de afastamento para qualificação o servidor precisa ficar

23 afastado de todas as suas funções, inclusive podendo responder caso não ocorra o afasta-

24 mento efetivo das atividades. Foi fixado prazo até o dia dois de março para que os Coor-

25 denações definam quais Cursos vão fazer eleição para Coordenador e para que infor-

26 mem a Direção. O professor Genesio expôs que há tratativas com a PROINFRA para

27 aquisição de mais dois carros para o Centro, um para Frederico Westphalen e outro para

28 Palmeira das Missões e também um motorista para o campus de Palmeira das Missões.

29 O professor Luiz Anildo questionou como fica a nomeação para Chefe e Substituto do

30 Departamento de Enfermagem com a alteração do nome do Departamento. O professor

31 Genesio respondeu que a Direção fará exoneração do Departamento de Enfermagem e a

32 nomeação para o Departamento de Ciências da Saúde. O professor Luiz Anildo que tio-
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1 nou a respeito dos prazos para solicitação de afastamento. O professor Genesio expôs

2 que para afastamento do país é preciso solicitar com no minimo um mês de antecedên-

3 cia, e para os afastamentos no país com no mínimo uma semana para dar tempo de tra-

4 mitar. A professora Terimar questionou sobre o descarte do lixo contaminado dos labo-

5 ratórios que não está sendo recolhido. O professor Genesio expôs que a empresa contra-

6 tada pela Universidade teve problemas e o serviço foi interrompido então solicitou aos

7 Departamentos que façam um comunicado a Direção de quais laboratórios estão gerando

8 resíduos e de que tipo para que seja enviado a PROINFRA. O professor Arei informou

9 que o dia trinta e um de janeiro é o dia do Engenheiro Ambiental. O professor Genesio

10 realizou relato da reunião CONSUN e falou que os principais assuntos tratados foram a

11 aprovação de convênios com a Fateciens e de estágio e a criação do Curso de Tecnólogo

12 em Processos Químicos. O professor Genesio falou que as novas vagas REUNI para do-

13 centes ainda não estão liberadas para concurso, mas que precisa dos documentos dos

14 Concursos para enviar a Santa Maria pois esta prevendo-se um edital para fevereiro. So-

15 bre o recurso financeiro o professor Genesio expôs que obteve informação do Pró-Reitor

16 de Planejamento de que a UFSM ainda não tem o montante do recurso que será destina-

17 do para este ano, apenas recebeu uma parte, relativo ao recurso do Centro o professor

18 Genesio expôs que foram recebidos R$ 50.000,00 e deve-se aguardar o orçamento da

19 UFSM para saber o que será destinado ao CESNORS. O professor Arei falou para cole-

20 gas digitarem produção no SIE para contar no IDR. O professor Genesio falou que foi

21 liberado recurso para licitação do projeto do hospital público regional em Palmeira das

22 Missões, em Frederico Westphalen a situação está mais complicada pois o HDP possui

23 de 2 a 6 milhões de dividas e a Prefeitura Municipal e a Câmara de Vereadores precisam

24 resolver o pagamento das dívidas para continuar projeto, expôs também que há a previ-

25 são de liberação de mais 20 milhões para o hospital em 2011. o professor Fabio falou

26 que o Reconhecimento do Curso de Comunicação Social - habilitação Jornalismo foi

27 marcado para dois a cinco de março, no entanto, conseguiu o cancelamento desta data

28 com o INEP devido ao fato de não estar em período letivo. O professor Luis Eduardo

29 comunicou formatura da primeira turma do Curso de Zootecnia. Esgotada a ordem do

30 dia e como ninguém mais fez uso da palavra, o professor Genesio deu por encerrada a

31 sessão e, para constar, eu, Fernando Leviski Bueno, lavrei a presente Ata que será assi-

32 nada por todos os participantes. ~~' Adm. Fernando Leviski Bueno
"',~~ Chefe da Seção Administrativa da

Direção do CESNORS
Frederico Westphalen 4
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LISTA DE ASSINATURAS DA ATA DA 50a REUNIÃO DO CONSELHO DO

CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR NORTE-RS.

Data: 25/01 12011 Horário: ~ :cl.-~ Local: (j ~ ,campus de Frederico Westphalen .

NOME DO CONSELHEIRO ASSINATURA
Adriana Tourinho Salamoni --
Ana Elisabeth Moiseichyk -
Ana Gabriela de Freitas Saccol ----------
Anderson Casali de Freitas ,41. ~ .//1/ .

/h tVJ )." p:;.b -i:~t? -~ A7-

Anderson Oliveira Sobroza -----
Clóvis Orlando Da Rós • VZ-- y' t--:=- /

r

Arei Dirceu Wastowski j~f\~ i) lJJ r\AA pC).( '(Á ..-

Helaine Abreu Rosa \ A-A.. ~ J'o. ~
Claudia Herte de Moraes <----- ./

Cristiano Henrique Antonelli da Veiga .//Aj/~ ./

Emerson José Guth -J_
J A 'A. ,rJ ~ÂTjL,

Denise Schmidt ~ (j ti
Femanda Beheregaray Cabral <----

Genesio Mario da Rosa (~/011/ Lr-» Ú.k /L./
Gilberto Martins Santos

v

/
Jose Antonio Meira da Rocha lJ'~:4~~
Loiva Beatriz Dallepiane -r..:
Lorimar Francisco Munaretto ----
Mairo Trentin Piovesan -----
Mileni dos Santos kf,lJ/YLl',kh ~Gr1.

Elson Martins Coelho L--'-'
Rogério Folha Bermudes ,- .•.••;? / .....--/

../ / ~'

Fabiano de Oliveira Fortes L~ ./., /Á-~ -,
Luiz Anildo Anac1eto da Silva k.;~d A/ ,cA"JO .c->:
Terimar Ruoso Moresco ~~ x
Vilmar de Jesus Assunção r/J~/I/'lít/U/-'"

~
Assinatura de substituto de conselheiro:

Assinatura do secretário da reunião:

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


