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ATA DA 52a REUNIÃO DO CONSELHO DO

CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR NORTE-RS.

1 Às nove horas e trinta e dois minutos do dia dez de maio 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; Rogério Folha Bermudes, Vice-Diretor

5 do CESNORS; Denise Schmidt, Coordenadora pro-tempore do Curso de Agronomia;

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

7 Luciana Fagundes Christofari, Coordenadora Substituta do Curso de Zootecnia; Nara

8 Martini Bigolin, Coordenadora pro-tempore do Curso de Sistemas de Informação;

9 Claudio Eduardo Ramos Carnfield, Coordenador pro-tempore do Curso de Administra-

10 ção; Luciane Dittgen Miritz, Coordenadora do Curso de Ciências Econômicas; José An-

l l tonio Meira da Rocha, Coordenador do Curso de Relações Públicas Enfase em Multimí-

12 dia; Helaine Abreu Rosa, Chefe do Departamento de Ciências da Comunicação; Fábio

13 da Silva, Coordenador pro-tempore do Curso de Comunicação Social- Habilitação Jor-

14 nalismo; Clóvis Orlando Da Rós, Chefe do Departamento de Agronomia; Luiz Anildo

15 Anacleto da Silva, Chefe do Departamento de Ciências da Saúde; José Alexandre Ma-

16 grini Pigatto, Chefe do Departamento de Administração; Elson Martins Coelho, Chefe

17 do Departamento de Zootecnia; os técnicos administrativos Femando Leviski Bueno,

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

19 sentante dos servidores Técnico-Administrativos do campus Frederico Westphalen; Ma-

20 rina de Marco Minuzzi, representante suplente dos servidores Técnico-Administrativos

21 do campus Frederico Westphalen; Emerson José Guth, representante dos servidores Téc-

22 nico-Administrativos do campus Palmeira das Missões; O Diretor, professor Genesio,

23 deu por aberta a sessão e de imediato deu posse aos novos conselheiros: Paulo Bairros,

24 Marina de Marco e Luciane Christofari. A seguir passou-se a aprovação da ata número

25 cinquenta e um. Em regime de votação a referida Ata foi aprovada por unanimidade.

26 Próximo ponto de pauta: aprovação de Pareceres da CLN. Passada a palavra ao técnico-

27 administrativo Emerson para leitura dos pareceres; Parecer 14/11 da CLN sobre convê-
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1 nio de aulas práticas a ser firmado entre a UFSM e a Associação Hospital de Caridade

2 de Palmeira das Missões. O Parecer da Comissão é favorável a aprovação do referido

3 convênio e foi aprovado por unanimidade. Parecer 15/11 da CLN sobre convênio de au-

4 Ias práticas a ser firmado entre a UFSM e a 20° Coordenadoria Regional de Educação de

5 Palmeira das Missões. O Parecer da Comissão é favorável a aprovação do referido con-

6 vênio e foi aprovado por unanimidade. Parecer 16/11 da CLN sobre convênio de aulas

7 práticas a ser firmado entre a UFSM e a Associação Religiosa Beneficente Jesus Maria

8 José de Palmeira das Missões. O Parecer da Comissão é favorável a aprovação do referi-

9 do convênio e foi aprovado por unanimidade. Parecer 17/11 da CLN sobre convênio de

10 aulas práticas a ser firmado entre a UFSM e a Escola Infantil Educação de Palmeira das

11 Missões. O Parecer da Comissão é favorável a aprovação do referido convênio e foi

12 aprovado por unanimidade. Parecer 18/11 da CLN sobre convênio de aulas práticas a ser

13 firmado entre a UFSM e o Centro de Educação Infantil Fundo de Quintal de Palmeira

14 das Missões. O Parecer da Comissão é favorável a aprovação do referido convênio e foi

15 aprovado por unanimidade. O próximo ponto de pauta foi a aprovação da proposta de

16 distribuição de recursos de 2011. A proposta foi apresentada pelo professor Genesio.

17 Recurso total destinado ao CESNORS foi R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais), sendo

18 R$ 134.000,00 (cento e trinta e quatro mil reais) destinados para diárias e passagens (li-

19 mite máximo), deste valor R$ 46.900,00 (quarenta e seis mil e novecentos reais) destina-

20 dos a Direção do Centro e o restante R$ 87.100,00 (oitenta e sete mil e cem reais) dividi-

21 dos entre os Departamentos. O valor destinado para custeio e investimento é R$

22 666.000,00 (seiscentos e sessenta e seis mil reais), deste valor R$ 266.400,00 (duzentos

23 e sessenta e seis mil e quatrocentos reais) foram destinados para a Direção do Centro, o

24 restante R$ 399.600,00 (trezentos e noventa e nove mil e seiscentos reais) foram distri-

25 buídos aos Departamentos, da seguinte forma: Departamento de Administração - R$

26 52.892,55 (cinquenta e dois mil e oitocentos e noventa e dois reais e cinquenta e cinco

27 centavos). Departamento de Ciências da Saúde - R$ 78.560,97 (setenta e oito mil e qui-

28 nhentos e sessenta reais e noventa e sete centavos). Departamento de Zootecnia - R$

29 75.637,32 (setenta e cinco mil e seiscentos e trinta e sete reais e trinta e dois centavos).

30 Departamento de Agronomia - R$ 78.176,72 (setenta e oito mil e cento e setenta e seis

31 reais e setenta e dois centavos). Departamento de Ciências da Comunicação - R$

32 49.756,52 (quarenta e nove mil e setecentos e cinquenta e seis reais e cinquenta e dois
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1 centavos). Departamento de Engenharia Florestal - R$ 64.575,92 (sessenta e quatro mil

2 e quinhentos e setenta e cinco reais e noventa e dois centavos). Em relação ao recurso de

3 diárias e passagens a distribuição por Departamento ficou da seguinte maneira: Departa-

4 mento de Administração - R$ 11.528,88 (onze mil e quinhentos e vinte e oito reais e oi-

5 tenta e oito centavos). Departamento de Ciências da Saúde - R$ 17.123,77 (dezessete

6 mil e cento e vinte e três reais e setenta e sete centavos). Departamento de Zootecnia -

7 R$ 16.486,51 (dezesseis mil e quatrocentos e oitenta e seis reais e cinquenta e um centa-

8 vos). Departamento de Agronomia - R$ 17.040,02 (dezessete mil e quarenta reais e dois

9 centavos). Departamento de Ciências da Comunicação - R$ 10.845,33 (dez mil e oito-

10 centos e quarenta e cinco reais e trinta e três centavos). Departamento de Engenharia

11 Florestal - R$ 14.075,48 (quatorze mil e setenta e cinco reais e quarenta e oito

12 centavos). Após discussões a proposta foi encaminhada para votação. A proposta de dis-

13 tribuição de recursos do CESNORS foi aprovada por unanimidade, com um voto contra

14 da professora Denise, que declarou votar contra em função de que a proposta não foi

15 discutida nos Departamentos. O professor Genesio sugeriu que os Departamentos utili-

16 zem até 30% (trinta por cento) do recurso que receberam na rubrica investimento, após

17 argumentação dos chefes de Departamento definiu-se por não estabelecer limite para uti-

18 lização de recurso em investimento. O professor Genesio solicitou aos chefes de Depar-

19 tamento que enviem para a Direção do Centro até o dia 16/05 os valores que irão inves-

20 tir em custeio e investimento para que seja providenciada troca de recurso com a Pró-

21 Reitoria de Planejamento. Próximo ponto de pauta é eleições de Coordenadores de Cur-

22 so. A professora Helaine apresentou o cronograma e o regimento da Consulta a Comuni-

23 dade de CESNORS para indicação de Coordenadores de Curso. Segundo o cronograma

24 o edital será lançado no dia 12/05 (doze de maio), as inscrições dos candidatos serão do

25 dia 13/05 (treze de maio) a 14/05 (quatorze de maio) e a realização da consulta será no

26 dia 31/05 (vinte e quatro de maio). Foi solicitada alteração da data das inscrições até o

27 dia 17/05 (dezessete de maio). solicitação de alteração aceita. O cronograma apresentado

28 foi aprovado por unanimidade. A seguir passou-se a discussão sobre o regimento da

29 consulta. O professor Clóvis questionou sobre os docentes que podem votar na consulta,

30 pois está previsto que apenas podem votar docentes com oferta de disciplina neste se-

31 mestre. Foi alterado o regimento e poderão votar docentes com oferta neste semestre e

32 no anterior. Após, foi encaminhado para votação do regimento, que foi aprovado por
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1 unanimidade. O próximo ponto de pauta é aprovação de planos de ensino do Curso de

2 Engenharia Florestal. O assunto foi retirado da pauta para ser debatido na próxima reu-

3 nião. Assuntos Gerais. Para substituição à professora Ana Grabrielde Freitas Saccol na

4 representação do CESNORS junto ao Conselho de Ensino Pesquisa e Extensão da

5 UFSM foi indicada a professora Femanda Cristina Breda Mello. O professor Pigatto ex-

6 pôs que a UFSM tem a intenção de abrir um Curso de Administração em Silveira Mar-

7 tins e solicitou que seja feita moção deste conselho para que a ideia seja reavaliada em

8 função de possíveis prejuízos aos Cursos de Administração de Palmeira das Missões. O

9 técnico-administrativo Paulo expôs que está sendo feito levantamento de professores e

10 alunos que desejam fazer a vacina da gripe. Esgotada a ordem do dia e como ninguém

11 mais fez uso da palavra, o professor Genesio deu por encerrada a sessão e, para constar,

12 eu, Femando Leviski Bueno, lavrei a presente Ata que será assinada por todos os partici-

13 pantes.

4



xedera/ rV MO O / O d Ed •'Oe Y(> rrusteno a ucaçao
o~ sçfJ;çfJ;çfJ; ~ Universidade Federal de Santa Maria
~ ~ pr Centro de Educação Superior Norte-RS/UFSM
~ l~ k Conselho do Centro
o ç. -'li

/) g; SAPl ~ ' •••••

1960

LISTA DE ASSINATURAS DA ATA DA 523 REUNIÃO DO CONSELHO DO

CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR NORTE-RS.

Data: 10105 12011 Horário: ~: ~:LLocal: ,campus de Frederico Westphalen.

Genesio Mario da Rosa

Ana Gabriela de Freitas Saccol •...._--

NOME DO CONSELHEIRO ASSINATURA
Adriana Tourinho Salamoni
Luciane Dittzen Miritz

Anderson Casali de Freitas
Anderson Oliveira Sobroza
Clóvis Orlando Da Rós
Arei Dirceu Wastowski
Helaine Abreu Rosa
Fábio da Silva
José Alexandre Magrini Pigatto
Emerson José Guth
Denise Schmidt
Fem anda Beheregaray Cabral - ---
Claudio Eduardo Ramos Camfield
Jose Antonio Meira da Rocha
Loiva Beatriz Dallepiane u-
Nara Martini Bigolin
Mairo Trentin Piovesan
Elson Martins Coelho

o- -----
Rogério Folha Bermudes
Fabiano de Oliveira Fortes
Luiz Anildo Anac1eto da Silva LJ.AJI
Terimar Ruoso Moresco
Vilmar de Jesus Assunção

Assinatura de substituto de conselheiro:

Assinatura do secretário da reunião:

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


