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ATA DA 51a REUNIÃO DO CONSELHO DO

CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR NORTE-RS.

1 Às nove horas e trinta minutos do dia trinta e um de março do ano de dois mil e

2 onze, 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 pro-tempore do Curso de Agronomia;

6 Edison Bisognin Cantarell i, Coordenador Substituto do Curso de Engenharia Florestal;

7 Ana Gabriela de Freitas Saccol, Coordenadora do Curso de Zootecnia; Nara Martini Bi-

8 golin, Coordenadora pro-tempore do Curso de Sistemas de Informação; Claudio Eduar-

9 do Ramos Camfield, Coordenador pro-tempore do Curso de Administração; Luciane Di-

10 ttgen Miritz, Coordenadora do Curso de Ciências Econômicas; José Antonio Meira da

11 Rocha, Coordenador do Curso de Relações Públicas Enfase em Multimídia; Helaine

12 Abreu Rosa, Chefe do Departamento de Ciências da Comunicação; Fábio da Silva, Co-

13 ordenador pro-tempore do Curso de Comunicação Social- Habilitação Jornalismo; Te-

14 rimar Ruoso Moresco, Coordenadora do Curso de Ciências Biológicas; Clóvis Orlando

15 Da Rós, Chefe do Departamento de Agronomia; Arei Dirceu Wastowski, Coordenador

16 do Curso de Engenharia Ambiental; Letícia da Silva Souza, Chefe Substituta do Depar-

17 tamento de Enfermagem; Fabiano de Oliveira Fortes, Chefe do Departamento de Enge-

18 nharia Florestal; José Alexandre Magrini Pigatto, Chefe do Departamento de Adminis-

19 tração; Fernanda Beheregaray Cabral, Coordenadora do Curso de Enfermagem; Loiva

20 Beatriz Dallepiane, Coordenadora do Curso de Nutrição; Elson Martins Coelho, Chefe

21 do Departamento de Zootecnia; os técnicos administrativos Fernando Leviski Bueno,

22 Chefe da Seção Administrativa do CESNORS; Paulo Roberto Bairros da Silva, repre-

23 sentante dos servidores Técnico-Administrativos do campus Frederico Westphalen;

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

25 Palmeira das Missões; Vilmar de Jesus de Assunção, representante dos servidores Téc-

26 nico-Administrativos do campus Palmeira das Missões; e o aluno Mairo Trentin Piove-

27 san, representante discente do campus de Frederico ~Ien; O Diretor, professor
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Genesio, deu por aberta a sessão e de imediato deu posse aos novos conselheiros: pro-

2 fessores José Alexandre Magrini Pigatto, Nara Martini Bigolin e Leticia da Silva Souza.

3 A seguir passou-se a aprovação da ata número cinquenta. A professora Terimar solicitou

4 que seja incluído na Ata que os processos de Convênio de Estágio não passem mais pela

5 CLN. Em regime de votação a referida Ata foi aprovada por unanimidade. Próximo pon-

6 to de pauta: aprovação de Pareceres da CLN. Passada a palavra à professora Terimar

7 para leitura do Parecer 13/11 da CLN sobre Acordo de Cooperação entre a UFSM e Ins-

8 tituto Social Iris. O Parecer da Comissão é favorável a aprovação do Acordo de Coope-

9 ração e foi aprovado por unanimidade. O servidor Paulo procedeu a leitura Parecer

10 14/11 da CLN sobre Protocolo de Intenções a ser firmado entre a UFSM e a Universida-

11 de Estadual do Rio Grande do Sul com vistas ao aprimoramento do ensino, pesquisa e

12 extensão e dos corpos técnico, docente e discente. O Parecer da Comissão é favorável a

13 aprovação do Protocolo de Intenções e foi aprovado por unanimidade. O próximo ponto

14 de pauta foi a eleição de Coordenadores de Curso. O professor Genésio leu as solicita-

15 ções para realização de eleição que chegaram a Direção do Centro dos cursos de Zootec-

16 nia, Ciências Econômicas, Comunicação Social - Habilitação Jornalismo, Sistemas de

17 Informação e Agronomia. O Curso de Administração informou através do professor

18 Cláudio que não decidiu a respeito da data que seria realizada a eleição, que alguns pro-

19 fessores optaram por fazer agora e outros por fazer no final do ano junto com a eleição

20 da Direção. O professor Pigatto propôs que a eleição para a Coordenação do Curso de

21 Administração seja realizada junto com a dos demais Cursos em função do prazo legal

22 para manter Coordenador pro-tempore que é de dois meses e dos custos de realização do

23 processo eleitoral. Após mais discussões entre os Conselheiros foi definido que o Curso

24 de Administração participara do processo eleitoral junto com os demais Cursos. Desta

25 forma, participarão do processo eleitoral os seguintes Cursos: Zootecnia, Ciências Eco-

26 nômicas, Comunicação Social - habilitação Jornalismo, Sistemas de Informação, Agro-

27 nomia e Administração. Foi definida como presidente da comissão eleitoral a professora

28 Helaine Abreu Rosa. A comissão deverá ter representantes de todos os seguimentos -

29 discentes, docentes e técnicos-administrativos, sendo um representante de cada segui-

30 mento por campus. O próximo assunto foi o calendário de compras deste ano. Foi ex-

31 posto que os Departamentos devem realizar o levantamento de suas necessidades de

32 compra e informar a Secretaria dos Departamen~ia trinta de abril, deverão cons- 2
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tar as descrições dos materiais com o respectivo levantamento de preços para que as se-

2 cretarias procedam a digitação no SIE. Também foi exposto que as informações deve-

3 ram ser repassadas através de uma tabela padronizada, criada pelo servidor Lairton Mar-

4 tins, e disponibilizada pela Seção Administrativa. O professor Genesio informou que es-

5 tará em Santa Maria no dia primeiro de abril para participar de reunião com os Diretores

6 de Centro e a Reitoria sobre o Orçamento de 2011, expôs também que terá reuniões

7 sempre as segundas-feiras com os Chefes de Departamento em Frederico Westphalen e

8 nas terças-feiras com os Chefes de Departamento em Palmeira das Missões. Ainda sobre

9 orçamento o professor Genesio falou que até onde sabe o orçamento não foi cortado, foi

10 contingenciado. O que se sabe certo é que foi cortado cinquenta por cento do valor das

11 diárias e passagens, o valor definido para o CESNORS neste ano é R$ 68.000,00, incluí-

12 do o fretamento de ônibus. Referente as diárias, o professor Meira falou que deve ser

13 utilizado o equipamento de videoconferência para a realização de reuniões, inclusive dos

14 colegiados e conselhos. O professor Genesio falou que já foi consultado em conselho e

15 não podem ser realizadas por teleconferência reuniões de conselhos e colegiados, porém

16 as reuniões administrativas devem utilizar este equipamento. Próximo ponto de pauta:

17 consulta deste Conselho sobre responsabilização de docentes em caso de acidentes com

18 alunos orientados. O professor Genesio expôs o entendimento do parecer da Procurado-

19 ria Jurídica da UFSM sobre o assunto. A professora Denise expôs deverão ser feitos os

20 planos de aula e neles constar todos as atividades que serão desenvolvidas para que este-

21 ja tudo registrado regularmente. A professora Ana Gabriela registrou preocupação com a

22 falta de servidores técnico-administrativos para realizar atividades práticas nas criações

23 de animais, expôs que os setores foram criados e que há problema para funcionarem sem

24 mão de obra, disse que por ora alunos fazem este trabalho, e enfatizou que a falta de ser-

25 vidores para atividade de campo pode inviabilizar o Curso de Zootecnia. Professor Ro-

26 gério falou que criou a estrutura para laboratório de leite e que não tem ninguém para

27 cuidar, que não pode cobrar dos alunos que tirem leite de janeiro a janeiro. O professor

28 Clóvis falou que até o momento foi olhado para estrutura física e professores e que ago-

29 ra é o momento de verificar o suporte, citou que no campus de Frederico Westphalen

30 tem estruturas criadas que não tem pessoal para ser utilizar, expôs ao final que os depar-

31 tamentos precisam informar a Direção do Centro suas necessidades de técnicos-adminis-

32 trativos para que esta saiba quais vagas buscar. Próximo ponto de pauta: Janela Aberta.

~ 3
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1 O professor Genesio expôs que o Núcleo de Apoio Pedagógico propôs a realização do

2 programa Janela Aberta no primeiro semestre para receber alunos de escolas da região,

3 O professor Fabiano propôs que seja feito no inicio do segundo semestre. Foi definido

4 que o programa Janela Aberta será realizado nos dias 25 e 26 de agosto. Próximo ponto

5 de pauta: apoio aos professores participantes do Dinter Novas Fronteiras: o professor

6 Genesio expôs que a Direção do Centro não tem corno disponibilizar recursos para este

7 apoio e solicitou ao Departamento de Enfermagem que analise a possibilidade de dispo-

8 nibilizar este recurso. Quanto as solicitações de veículo oficial para realizar viagens a

9 Santa Maria para lecionar em Programas de Pós-Graduação o professor Genesio infor-

10 mou que a Direção do Centro também não tem condições de atender. A seguir foi lida

11 proposta da Comissão de Ensino, Pesquisa e Extensão (CEPEX) no sentido que seja di-

12 vidido o recurso destinado para FIPE/FIEX em 66,6% para FIPE e 33,3% para FIEX

13 em função da quantidade de projetos enviados para os respectivos Fundos. Em votação a

14 proposta da CEPEX foi aprovada por unanimidade. A professora Denise informou que a

15 formatura da primeira turma do Curso de Agronomia sera realizada no dia vinte e três de

16 julho. O professor Edison informou a formatura a primeira turma do Curso de Engenha-

17 ria Florestal será no dia vinte e três de agosto. O professor Clóvis solicitou para registrar

18 sua manifestação em relação a qualidade das obras executadas no campus de Frederico

19 Westphalen: qualidade não condizente com o valor pago em função do CUB, apareci-

20 mento de infiltrações no bloco quatro, piso da biblioteca que baixou, no seu ponto de

21 vista qualidade inadequada em função do valor pago. O professor Rogério registrou que

22 no campus de Palmeira das Missões no bloco quatro o reboco caiu com a chuva, teve in-

23 filtração na junção dos prédios, e que foi criada lista com os problemas ocorridos e re-

24 passada ao setor de engenharia para resolver. O professor Clóvis relatou que a Adminis-

25 tração Municipal de Frederico Westphalen tem Convênio assinado com a UFSM em

26 que se comprometo a realizar contrapartida na melhoria do acesso ao campus, o que ain-

27 da não foi realizado, portanto, sugeriu que a Administração Municipal venha explicar na

28 próxima reunião do Conselho porque não fez a obra e o que será feito para resolver o

29 problema. O professor Genesio expôs que foi realizado contato com o Deputado Federal

30 Vilson Covatti, através do servidor Cleomar Fabrizio e do vereador Betinho, quando o

31 Deputado prometeu-se a liberar duzentos mil reais para execução de obras no CES-

32 NORS no campi de Frederico Westphalen e PaI eira das Missões, no entanto ocorreu

4
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somente a liberação de cem mil reais para o campus de Frederico Westphalen, com este

2 recurso será feito calçamento no acesso ao campus. O professor Genesio informou tam-

3 bém que a contrapartida Prefeitura Municipal será de dois mil e oitocentos reais. O pro-

4 fessor Clóvis solicitou a alteração nome Departamento de Agronomia para Ciências

5 Agronômicas e Ambientais. O professor Elson solicitou a alteração do nome do Depar-

6 tamento de Zootecnia para Zootecnia e Ciências Biológicas. As alterações de nome de

7 Departamento foram aprovadas. O aluno Mairo questionou a retirada das bolsas subsi-

8 diadas para alunos que desempenhavam trabalhos de monitoria, fez também questiona-

9 mento sobre funcionamento das Casas do Estudante e sobre critérios vão ser utilizados

10 para seleção dos moradores, expôs também o fato de os Diretórios Acadêmicos (DAs)

11 não terem sala par realizar atividades, por fim, o aluno informou que os DAs irão cha-

12 mar uma audiência pública para tratar do trasporte urbano em Frederico Westphalen e

13 realizou convite a UFSM para participar. O professor Genesio expôs que o Centro não

14 tem recurso disponível para construção de mais Casas de Estudante, porém informou

15 que a Direção do Centro se propôs a entrar em contato com a Bancada Gaucha no Con-

16 gresso Nacional para conseguir recurso para novas construções. O professor Rogerio in-

17 formou que a Direção do Centro conseguiu com a empresa Planalto que uma linha de

18 ônibus saia do campus de Palmeira das Missões para Santa Maria nas sextas-feiras. A

19 professora Fernanda informou que será realizada agenda no dia primeiro de abril, na

20 Câmara de Vereadores de Palmeira das Missões, sobre Hospital Público Regional com

21 Deputados da bancada gaúcha. A professora Fernanda falou também sobre o Reconheci-

22 mento do Curso de Enfermagem e agradeceu pessoas que auxiliaram no processo e rela-

23 tou os problemas ocorridos, sendo o principal o fato de o PPC do Curso de Enfermagem

24 não estar anexado no formulário eletrônico da avaliação, e sim um outro texto, além dis-

25 to citou também o fato de a Pesquisadora lnstitucional não ter comunicado a PROGRAD

26 sobre a data da avaliação. A professora Ana Gabriela expôs que os Coordenadores de

27 Curso são cobrados pelos dados que estão disponíveis no EMEC, porém não tem senha

28 de acesso ao sistema pra controlar o que é inserido. O professor Genesio expôs sobre as

29 vagas docentes que não houve corte de vagas apenas retirada de pauta Projeto que criava

30 as vagas. Sobre o Hospital Público Regional o professor Genesio relatou que viajou a

31 Brasília junto com uma comissão da região e participou de reunião com Ministro da Sa-

32 úde e o Secretário Estadual de Saúde, nesta r nião foi renovado o apoio do Ministério e
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1 do Governo do Rio Grande do Sul para seguimento do projeto, com duas unidades, uma

2 sede em Palmeira das Missões e unidade complementar em Frederico Westphalen. Es-

3 gotada a ordem do dia e como ninguém mais fez uso da palavra, o professor Genesio

4 deu por encerrada a sessão e, para constar, eu, Fernando Leviski Bueno, lavrei a presen-

5 te Ata que será assinada por todos os participantes.

~~eno
Adm. rema _ Administrativa da
Chefe da Se_çao CESNORS

Dlreçao do
Fredenco \Nestphalen
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LISTA DE ASSINATURAS DA ATA DA 51 a REUNIÃO DO CONSELHO DO

CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR NORTE-RS.

Data: 31/03/2011 Horário: ~:~ Local: ,campus de Palmeira das Missões.

Anderson Oliveira Sobroza -----

OME DO CO SELHEIRO ASSINATURA

Luciane Miritz

Ana Gabriela de Freitas Saccol

Anderson Casali de Freitas

Clóvis Orlando Da Rós

Arei Dirceu Wastowski

Helaine Abreu Rosa

Fabio da Silva

Jose Alexandre Magrini Pigatto

Emerson José Guth

Denise Schmidt

Fernanda Beheregaray Cabral

Genesio Mario da Rosa

Gilberto Martins Santos

Jose Antonio Meira da Rocha

Loiva Beatriz Dallepiane

ara Martini Bigolin

Mairo Trentin Piovesan

Mileni dos Santos
r---------------------------------1----~==----~~------------------__4
Elson Martins Coelho

Rogério Folha Bermudes
f----------------------- -.-----------1---~'__,f__=_~+_------ "L_----------_=___"'7'r
Fabiano de Oliveira Fortes /.
Luiz Anildo Anacleto da Silva

Terimar Ruoso Moresco

Vilmar de Jesus Assunção

Assinatura de substituto de conselheiro:
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