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ATA DA 53a REUNIÃO DO CONSELHO DO

CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR NORTE-RS.

1 Às treze horas e trinta minutos do dia vinte e um de junho 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; Edison Bisognin Cantarelli, Coordenador Substituto do Curso de Enge-

6 nharia Florestal; Luciana Fagundes Christofari, Coordenadora do Curso de Zootecnia;

7 Nara Martini Bigolin, Coordenador pro tempore do Curso de Sistemas de Informação;

8 Claudio Eduardo Camfield, Coordenador pro tempore do Curso de Administração; Da-

9 niela Dias, Coordenadora Substituta do Curso de Ciências Econômicas; José Antonio

10 Meira da Rocha, Coordenador do Curso de Relações Públicas Enfase em Multimídia;

11 Helaine Abreu Rosa, Chefe do Departamento de Ciências da Comunicação; Clóvis Or-

12 lando Da Rós, Chefe do Departamento de Agronomia; Arei Dirceu Wastowski, Coorde-

13 nador do Curso de Engenharia Ambiental; Luiz Anildo Anacleto da Silva, Chefe do De-

14 partamento de Enfermagem; Fabiano de Oliveira Fortes, Chefe do Departamento de En-

15 genharia Florestal; José Alexandre Magrini Pigatto, Chefe do Departamento de Admi-

16 nistração; Loiva Beatriz Dallepiane, Coordenadora do Curso de Nutrição; Elson Mar-

17 tins Coelho, Chefe do Departamento de Zootecnia; Fábio da Silva, Coordenador do Cur-

18 so de Comunicação Social - Habilitação Jornalismo; Liliana Essi, Coordenadora Substi-

19 tuta do Curso de Ciências Biológicas; os técnicos administrativos Fernando Leviski

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

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

22 Elci Marizete Pereira de Vargas, representante dos servidores Técnico-Administrativos

23 do campus Frederico Westphalen; Aldoir Almeida Gusmão, representante dos servido-

24 res Técnico-Administrativos do campus Palmeira das Missões; Vilmar de Jesus de As-

25 sunção representante dos servidores Técnico-Administrativos do campus Palmeira das

26 Missões; O Diretor, professor Genesio, deu por aberta a sessão e de imediato deu posse

27 as novas conselheiras Daniela Dias, ~Marizete de Vargas e Liliana Essi. Aseguir I
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1 passou-se a aprovação da ata da reunião anterior. Foram solicitadas duas alterações. Em

2 regime de votação a referida ata foi aprovada por unanimidade. A seguir foi realizada

3 discussão a respeito da manutenção na pauta do item relacionado a alteração no PPC do

4 Curso de Enfermagem. O professor Fabiano expôs que o processo de alteração do PPC

5 deveria ter passado pela CLN do Conselho para emissão de parecer. Após votação foi

6 definido que o item referente a alteração do PPC do Curso de Enfermagem será mantido

7 na pauta. O primeiro item da pauta é a aprovação do resultado da Consulta a Comunida-

8 de Acadêmica para indicação de Coordenadores de Curso. A professora Helaine Abreu

9 leu os Editais expondo o resultado final, como segue: Curso de Sistemas de Informação

10 indicada para Coordenadora a professora Nara Martini Bigolin; Curso de Comunicação

11 Social - Habilitação Jornalismo indicado para Coordenador o professor Fabio da Silva;

12 Curso de Ciências Econômicas indicada para Coordenadora a professora Luciane Dit-

13 tgen Miritz; Curso de Zootecnia indicada para Coordenadora a professora Luciana

14 Christofari Fagundes; Curso de Administração indicada para Coordenadora a professora

15 Cristiane Rosa Moreira. Para o Curso de Agronomia não houve candidato inscrito na

16 Consulta. Após a leitura dos Editais a professora Helaine expôs que todos os dados do

17 processo de Consulta como os percentuais de votação e número de votantes estão a dis-

18 posição. A seguir foi realizada votação e por unanimidade foi aprovado o resultado da

19 Consulta a Comunidade para indicação de Coordenadores de Curso. O professor Gene-

20 sio solicitou aos presentes que os Colegiados de Curso entreguem as listas tríplices indi-

21 cando os novos Coordenadores até o dia cinco de julho para que as Portarias sejam emi-

22 tidas no dia onze de julho. O próximo item da pauta foi a apreciação da nova minuta do

23 Regimento Interno do CESNORS. A professora Nara iniciou a apresentação da minuta

24 elaborada pela comissão nomeada para realizar as alterações necessárias. A seguir entra-

25 ram na sala da reunião alunos do Centro para protestar contra a demora na abertura das

26 Casas do Estudante dos campi de Frederico Westphalen e Palmeira das Missões, tam-

27 bém questionaram a Direção do Centro quanto aos investimentos em assistência estu-

28 dantil realizados pela Universidade e entregaram um documento ao Diretor cobrando

29 ação junto a Reitoria para abertura imediata das Casas de Estudante. Após a saída dos

30 alunos seguiu-se pequena discussão dos conselheiros sobre os temas explanados pelos

31 alunos. A seguir a professora Nara continuou a exposição da minuta do Regimento In-

32 temo. Os professores Fabiano e Edison questionaram sobre as várias versões do texto
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1 enviadas, inclusive alguns conselheiros não tinham em mãos a versão que estava sendo

2 apresentada. Em função deste problema o item foi retirado da pauta para apreciação em

3 outra reunião. O próximo ponto de pauta foi a aprovação das alterações no PPC do Cur-

4 so de Enfermagem. A professora Fernanda, Coordenadora do Curso de Enfermagem, ex-

5 plicou que as alterações no PPC foram trabalhadas no Núcleo Docente Estruturante do

6 Curso com ajuda da Pró-Reitoria de Graduação (PROGRAD) com vistas a corrigir lacu-

7 nas do PPC que foi importado do Curso que existe em Santa Maria e também para aten-

8 der exigências legais. As principais mudanças foram a alteração da duração do Curso

9 para cinco anos, sem alteração da carga horária, e a reorganização da grade curricular. A

10 professora Femanda expôs também que a PROGRAD deu prazo para o envio das rnu-

11 danças para que as alterações ocorram já para o próximo Vestibular da UFSM, falou

12 também que foi recomendação da professora Cleonice que o processo fosse enviado a

13 PROGRAD com ad referendum do professor Genesio e depois houvesse aprovação do

14 Conselho do CESNORS, o processo já foi aprovado no CEPE condicionado ao envio da

15 ata de aprovação do Conselho do CESNORS. O professor Pigatto questionou se houve

16 alteração na carga horária. A professora Fernanda respondeu que não houve alteração na

17 carga horária nem na necessidade de recursos, só a qualificação do Laboratório de Práti-

18 cas de Enfermagem, que não impacta nos Recursos Humanos. O professor Fabiano ex-

19 pôs que o processo deveria passar pela CLN. Foi solicitado que nas próximas reuniões

20 conste na pauta "aprovação de ad referendum". A professora Luciana informou que o

21 Curso de Zootecnia esta providenciando alteração do PPC. A seguir foi posto em regime

22 de votação a aprovação das alterações no PPC do Curso de Enfermagem. A proposta de

23 alteração no PPC do Curso de Enfermagem foi aprovada. O próximo item da pauta foi a

24 indicação de novos conselheiros para os Conselhos Superiores da UFSM. O professor

25 Genésio fez a leitura dos atuais nomes, a seguir foram indicados os novos nomes: no

26 CEPE a professora Ana Gabriela de Freitas Saccol que era titular foi substituída pelo

27 professor Elson Martins Coelho, e a professora Ana Moiseychick que era titular de outra

28 vaga foi substituída pelo professor José Alexandre Pigatto e o professor Cristiano Henri-

29 que da Veiga que era seu suplente foi substituído pela professora Luciana Christofari.

30 No CONSUN a professora Claudia Herte de Moraes que era suplente do professor Arei

31 Wastowski foi substituída pela professora Helaine Abreu Rosa. O próximo ponto de

32 pauta foi à apresentação da execução orçamentária do ano de 2010. O professor Genesio
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1 apresentou os dados referentes à execução orçamentária do ano de dois mil e dez refe-

2 rente ao recursos de investimento destinados ao Centro e também os recursos do Progra-

3 ma REUNI destinados aos Cursos do CESNORS. O total de recursos investidos em Per-

4 manente foi um milhão e quinhentos e trinto e oito mil e quatrocentos e doze reais e trin-

5 ta e seis centavos (R$ 1.538.412,36), sendo oitocentos e vinte e cinco mil e quinhentos e

6 trinta e um reais e sete centavos (R$ 825.531,07) do REUNI e setecentos e doze mil e

7 oitocentos e oitenta reais (R$ 712.880,00) do recurso orçamentário do Centro. O profes-

8 sor Pigatto questionou sobre os produtos empenhados que ainda não foram entregues.

9 Foi informado que as empresas que ainda não entregaram os produtos empenhados no

10 ano passado são cobradas pela Divisão de Patrimônio, sendo que o CESNORS pode

11 também fazer contato com as empresas e cobrar a entrega. O professor Clóvis questio-

12 nou sobre a prestação de contas dos recursos da Comissão Própria de Autoavaliação

13 (CPA). O professor Genesio informou que o professor Munaretto já informou sobre os

14 recursos aplicados pela CPA, mas pode ser apresentado novamente. Assuntos Gerais. O

15 professor Genésio informou que recebeu da Pesquisadora Institucional oficio informan-

16 do do recredenciamento da UFSM por dez anos condicionada a adequação de fragilida-

17 des da Universidade. O professor Rogério informou o campus de Palmeira das Missões

18 está sofrendo com problemas com ratos e pediu sugestões dos colegas para resolver o

19 problema. O professor Edison solicitou que a biblioteca do Centro que está fechada de-

20 vido a greve dos servidores seja aberta por alguns dias em função das aulas. O servidor

21 Vilmar expôs que a Universidade de Passo Fundo fechou o Curso de Direito que tinha

22 em Palmeira das Missões e que a comunidade local deseja que o CESNORS abra um

23 Curso nesta área. O professor Fabiano solicitou que a biblioteca do Centro seja aberta

24 aos sábados e falou também sobre a situação do lixo nas dependências do Centro, pediu

25 para aos conselheiros corrigirem alunos e colegas para colocarem o lixo nas lixeiras. A

26 professora Luciana pediu a Direção para cobrar junto a Reitoria para que seja obtida res-

27 posta sobre o recurso do processo de reconhecimento do Curso de Zootecnia. O profes-

28 sor Fábio informou que o Curso de Comunicação Social- habilitação Jornalismo passou

29 por processo de reconhecimento e obteve nota cinco e elogios da comissão avaliadora,

30 falou também que o Núcleo Docente Estruturante trabalha no reconhecimento do Curso

31 de Relações Públicas. Esgotada a ordem do dia e como ninguém mais fez uso da pala-
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1 vra, O professor Genesio deu por encerrada a sessão e, para constar, eu, Femando Le-

2 viski Bueno, lavrei a presente Ata que será as~ por todos os participantes.
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LISTA DE ASSINATURAS DA ATA DA 533 REUNIÃO DO CONSELHO DO

CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR NORTE-RS,

Data: 21/ 06 / 2011 Horário: 1l:~ Local: , campus de Palmeira das Missões

Fernanda Beheregaray Cabral

~J~)

NOME DO CONSELHEIRO ASSINATURA
Adriana Tourinho Salamoni -',-.
Aldoir Almeida Gusmão /.'k o~ >lL ..•..o~:J.:6 ,~
Arei Dirceu Wastowski 1~{fI, ~' \ Á J~ff:J
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Clóvis Orlando Da Rós U i- "L-:I"
Denise Schmidt ~ 1 -Elci Marizete Pereira de Vargas
Elson Martins Coelho

~(c.À ~4f'-'~~ <,
~ • /1 ...__/

Fabiano de Oliveira Fortes
Fábio da Silva 11/-
Genesio Mario da Rosa
Helaine Abreu Rosa
José Alexandre Magrini Pizatto
Jose Antonio Meira da Rocha
Loiva Beatriz Dallepiane
Luciana Fagundes Christofari 7li/kv (N--I '
Luciane Dittgen Miritz
Luiz Anildo Anacleto da Silva .
Mairo Trentin Piovesan -
Nara Martini Bizolin
Paulo Roberto Bairros da Silva
Rogério Folha Bermudes
Terimar Ruoso Moresco
Vilmar de Jesus de Assunção
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ASSinatura de substituto de conselheiro:

Nome do substituto Nome do conselheiro As inatura

----
Assinatura do secretário da reunião:

Fernando Leviski Bueno - --------=-T---~~=-----


