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ATA DA 54a REUNIÃO DO CONSELHO DO

CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR NORTE-RS.

1 Às nove horas e vinte minutos do dia vinte e três de agosto 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; Edison Bisognin Cantarelli, Coordenador Substituto do Curso de Enge-

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

7 Nara Martini Bigolin, Coordenadora do Curso de Sistemas de Informação; Cristiane

8 Rosa Moreira, Coordenadora do Curso de Administração; José Antonio Meira da Rocha,

9 Coordenador do Curso de Relações Públicas Enfase em Multimídia; Elias José Mengar-

10 da, Chefe Substituto do Departamento de Ciências da Comunicação; Clóvis Orlando Da

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

12 Curso de Engenharia Ambiental; Luiz Anildo Anac1eto da Silva, Chefe do Departamen-

13 to de Enfermagem; Fabiano de Oliveira Fortes, Chefe do Departamento de Engenharia

14 Florestal; José Alexandre Magrini Pigatto, Chefe do Departamento de Administração;

15 Loiva Beatriz Dallepiane, Coordenadora do Curso de Nutrição; Elson Martins Coelho,

16 Chefe do Departamento de Zootecnia; Fábio da Silva, Coordenador do Curso de Comu-

17 nicação Social - Habilitação Jornalismo; Terimar Ruoso Moresco, Coordenadora do

18 Curso de Ciências Biológicas; Vanderlei Rodrigues da Silva, Coordenador pro-tempore

19 do Curso de Agronomia; Fernanda Beheregaray Cabral, Coordenadora do Curso de En-

20 fermagem; os técnicos administrativos Fernando Leviski Bueno, Chefe da Seção Admi-

21 nistrativa do CESNORS; Paulo Roberto Bairros da Silva, representante dos servidores

22 Técnico-Administrativos do campus Frederico Westphalen; E1ci Marizete Pereira de

23 Vargas, representante dos servidores Técnico-Administrativos do campus Frederico

24 Westphalen; Aldoir Gusmão da Silva, representante dos servidores Técnico-Administra-

25 tivos do campus Palmeira das Missões; Vilmar de Jesus de Assunção representante dos

26 servidores Técnico-Administrativos do campus Palmeira das Missões; e acadêmico Jo-

27 nathas Alan Torquetti, representante discente do campus de Palmeira das Missões. O Di-
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1 retor, professor Genesio, deu por aberta a sessão e a seguir passou a palavra ao professor

2 Ceretta, Pró-Reitor Adjunto da Pró-Reitoria de Graduação. O professor Ceretta cumpri-

3 mentou os presentes e passou alguns informes: expôs inicialmente que o Governo Fede-

4 ral está liberando recursos para bolsas de doutorado e pós-doutorado no exterior e tarn-

5 bém recurso para participação de alunos em programas de intercâmbio no exterior. Fa-

6 lou também sobre o programa de mobilidade acadêmica, para alunos de graduação cur-

7 sarem disciplinas em outras instituições, com bolsas financiadas pelo Banco Santander e

8 pela Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis. Por fim, o professor Ceretta falou sobre o diá-

9 rio de classe, que em papel, chegava no meio do semestre, agora digital os professores

10 tem acesso no primeiro dia de aula através do Portal, além disto, a chamada pode ser fei-

11 ta diretamente no diário de classe eletrônico, que foi reconhecido como documento ofi-

12 cial pelo Conselho Universitário. O professor Genesio falou que muitos alunos das últi-

13 mas chamadas do Vestibular não ocupam a vaga e sugeriu que o Centro tivesse acesso

14 ao e-mail destes aluno para avisar sobre o Edital. O professor Cerretta respondeu que o

15 fato de avisar um candidato pode prejudicar outro que esta na suplência, portanto não

16 pode ser feito, expôs então que a alternativa que está sendo estudada é chamada presen-

17 cial de todos os suplentes para confirmar a vaga até fechar todas as vagas. O professor

18 Edison questionou sobre vagas de reingresso que são muitas e se forem todas preenchi-

19 das vão causar transtorno ao Curso devido ao grande número de alunos que irão entrar

20 no Curso em um mesmo momento. O professor Ceretta falou que os Cursos têm que

21 abrir as vagas que estão disponíveis, para não abrir terão que justificar ao DERCA os

22 motivos, por exemplo, a capacidade dos laboratórios. O professor Arei questionou sobre

23 os alunos da Engenharia Ambiental que tem entrada anual e quando saem para participar

24 de programas de mobilidade acadêmica por um semestre voltam fora da sequencia do

25 Curso. O professor Ceretta falou que o aluno pode fazer as disciplinas do currículo do

26 seu Curso na outra Instituição. O professor Rogério questionou sobre os pré-requisitos

27 dos Cursos. O professor Ceretta respondeu que os pré-requisitos são definidos pelos Co-

28 legiados. O professor Pigatto falou sobre os Cursos de Graduação que serão abertos nas

29 unidades de Cachoeira da Sul e Silveira Martins que concorrem por professores e alunos

30 com os Curso de Administração e Engenharia Ambiental do CESNORS, o que causará

31 impacto em nossos Cursos. O professor Ceretta falou que os Cursos que constam no

32 Projeto do campus de Cachoeira do ~~inda não foram aprovados nas instâncias da
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1 UFSM, que o projeto foi encaminhado por políticos da região, falou que a gestão da

2 unidade é autônoma, e sugeriu que esta reclamação seja levada aos Conselhos, que seja

3 feito estudo sobre os impactos e que a discussão seja proposta pelo CESNORS. O pro-

4 fessor Arei sugeriu que sejam abertos Cursos nas áreas em que não tenham Cursos no-

5 vos e sim Cursos consolidados na sede. O Professor Genesio agradeceu a presença do

6 professor Ceretta e solicitou que as agendas de visita ao CESNORS sejam feitas com

7 mais frequência. A seguir o professor Genesio deu posse a novos conselheiros, Jonathas

8 Alan Torquetti, Cristiane Rosa Moreira, Elias José Mengarda e Vanderlei Rodrigues da

9 Silveira. Passou-se então a aprovação da Ata da 53° reunião, que foi aprovada por unani-

10 midade. Primeiro ponto de pauta foi a aprovação de pareceres da CLN. O professor Ge-

11 nesio solicitou que os processos sejam enviados a CLN com maior antecedência para

12 que seja divulgado antes da reunião quais processos serão analisados. Foi passada a pa-

13 lavra à CLN para leitura dos Pareceres. Parecer 21/11 da CLN sobre Concurso Público

14 para professor Adjunto na área de Economia, sub-área Métodos Quantitativos em Eco-

15 nomia, realizado pelo Departamento de Administração, tendo corno aprovado o candida-

16 to Igor Bemardi Sonza, com nota final 7,05. O Parecer da Comissão é favorável a apro-

17 vação do referido Concurso Público e foi aprovado por unanimidade. Parecer 22/11 da

18 CLN sobre Concurso Público para professor Adjunto na área de Economia, sub-área

19 Métodos e Modelos Matemáticos, Econométricos e Estatísticos, realizado pelo Departa-

20 mento de Administração, tendo corno aprovado o candidato Rogério Feroldi Miorando,

21 com nota final 7,76. O Parecer da Comissão é favorável a aprovação do referido Con-

22 curso Público e foi aprovado por unanimidade. Parecer 23/11 da CLN sobre Concurso

23 Público para professor Adjunto na área de Ciências Exatas e da Terra, sub-área Metodo-

24 logia e Técnicas de Computação/Sistemas de Informação, realizado pelo Departamento

25 de Administração, no qual não houve candidatos aprovados pois nenhum se fez presen-

26 te. O Parecer da Comissão é favorável a aprovação do referido Concurso Público e foi

27 aprovado por unanimidade. Parecer 24/11 da CLN sobre Concurso Público para profes-

28 sor Adjunto na área de Economia, sub-área Economia Industrial, realizado pelo Depar-

29 tamento de Administração, no qual não houve candidatos aprovados pois nenhum se fez

30 presente. O Parecer da Comissão é favorável a aprovação do referido Concurso Público

31 e foi aprovado por unanimidade. Parecer 19/11 da CLN sobre processo de compra com

32 Dispensa de Licitação, que trata do pr~trole Nutricional e Composição do Leite 3
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1 dos Rebanhos Leiteiros da Região Noroeste do RS Através da Contagem de Células So-

2 máticas no Leite. Após a leitura segui-se discussão quanto ao parâmetro "Dispensa de

3 Licitação" em que foi classificado o processo, pois o teor do projeto é outro, de convê-

4 nio com a FATECIENS para execução de projeto de pesquisa. Foi deliberado que seja

5 incluída no parecer uma ressalva quanto a classificação do projeto. O Parecer da Comis-

6 são é favorável a aprovação do referido projeto e foi aprovado por unanimidade. Parecer

7 20/11 da CLN sobre Projeto de Prestação de Serviços Voluntários Help! Leitura e Pro-

8 dução Textual: Subsídio ao Estudante Universitário no Uso da Língua Portuguesa, regu-

9 lamentado pela Resolução n. 012/04 da UFSM. Após a leitura o professor Pigatto ques-

10 tionou sobre o fato da Secretaria dos Departamentos assumir o processo de pagamento

11 de bolsas de monitoria e questionou se o pessoal do NAP terá tempo para executar o

12 projeto citado. A professora Terimar expôs que o projeto não será executado pelo NAP e

13 sim por um voluntário. O professor Genesio justificou que o processo administrativo não

14 foi aberto porque o protocolo da UFSM esta fechado em função da greve do servidores.

15 O Parecer da Comissão é favorável a aprovação do referido projeto e foi aprovado por

16 unanimidade. Sobre aprovação de Planos de Ensino do Departamento de Engenharia

17 Florestal a CLN expôs que este Conselho deve dar parâmetros para análise dos planos

18 de ensino e que devem ser analisados pela Comissão de Ensino, Pesquisa e Extensão do

19 Conselho. O professor Arei expôs que os planos de ensino não deve passar pelo Conse-

20 lho, o que deve passar são os programas que constam no Pf'C, A professora Fernanda fa-

21 lou que os planos de ensino são a operacionalização dos programas, estes sim devem ser

22 aprovados, os planos não. O professor Genesio falou que os planos de ensino devem ser

23 aprovado no Colegiado, e expôs que há duas alternativas, aprovar neste Conselho ou de-

24 legar poderes para os Colegiados aprovarem os planos de ensino. O Professor Fábio re-

25 latou experiência do Curso de Jornalismo durante o Reconhecimento do Curso quando

26 os avaliadores somente cobraram atualização dos planos de ensino e a aprovação no Co-

27 legiado. O Professor Edison foi encarregado de verificar com a PROGRAD os trâmites e

28 requisitos para avaliação dos planos de ensino para encaminhar na próxima reunião. A

29 seguir definida a recomposição da CEPE do conselho, ficando as seguintes pessoas: pro-

30 fessora Nara, técnico-administrativo Marizete, professor Meira e professora Luciane Mi-

31 ritz. A professora Cristiane Moreira foi escolhida para representar o CESNORS no Fó-

32 rum de Coordenadores e o professor Vanderlei ficou seu suplente. O professor Genesio
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1 passou explicação sobre publicação das Portarias de nomeação de Coordenadores de

2 Curso que ocorreram somente no dia 10 de agosto. O próximo item de pauta foi a esco-

3 lha de Coordenadores de Curso, Diretor e Vice-Diretor do Centro. Os Cursos que tem

4 que eleger novos Coordenadores são: Agronomia, Engenharia Florestal, Engenharia

5 Ambiental, Comunicação Social - Relações Públicas, Ciências Biológicas, Nutrição e

6 Enfermagem. O professor Genesio fez uma sugestão de datas e pediu que seja escolhido

7 um presidente para a Comissão de Consulta a Comunidade, para que na próxima reunião

8 seja apresentado o cronograma e comece o processo de consulta. O professor Edison

9 questionou qual regimento esta valendo, o que esta aprovado ou o que esta sendo altera-

10 do, expôs que pelo regimento anterior o Conselho tem dezoito membros, e por fim ques-

11 tionou como fica a composição do Conselho, a atual ou que esta no regimento. O profes-

12 sor Genesio expôs que foi deliberado neste Conselho que os Coordenadores dos Cursos

13 novos e Chefes de Departamento participariam do Conselho, falou ainda que em relação

14 a pós-graduação nunca foi definido nada. Após seguiu discussão para escolher o presi-

15 dente e formato da comissão. A professora Luciana Christofari foi definida como presi-

16 dente, os outros membros não precisam ser do Conselho, sendo mais um membro docen-

17 te, dois técnico-administrativos e dois alunos. O professor Genesio expôs que a consulta

18 deverá ser realizada ente os dias 15 e 30 de outubro em função de que a eleição que deve

19 ser realizada sessenta dias antes do final do mandato atual, falou também que a primeira

20 reunião após a consulta deve ser extraordinária. A próxima reunião foi marcada para o

21 dia treze de setembro e a entrega dos processos na CLN no dia seis de setembro. Assun-

22 tos Gerais: Regimento Interno do Centro, o professor Genesio falou que foi estabelecida

23 data para serem enviadas a Comissão as contribuições dos Departamentos para monta-

24 gem do texto da nova minuta do Regimento Interno, elas não vieram na data, então será

25 protelado o prazo. A seguir foi realizado discussão para ver método que será usado para

26 fazer alterações no Regimento. O professor Genesio informou que será executado proje-

27 to para iluminação do campus de Frederico Westphalen e também expôs que foi pedido

28 apoio a Reitoria para construção de calçamento em Frederico Westphalen e Palmeira

29 das Missões, que foi liberado recurso para construção do bloquinho do Sistemas de In-

30 formação, e falou que há problemas com o projeto do Centro de Manutenção de Animais

31 e Experimentação. O professor Genesio falou que a Reitoria irá destinar quarenta mil

32 reais para cobrir gastos com deslocamentos para aulas práticas dos Cursos de Enferma-
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1 gem e Nutrição. O professor Genesio falou sobre o Concurso realizado pela UFSM para

2 o cargo de Operador de Câmera de Cinema e TV e disse que está sendo feito trabalho

3 para trazer um vaga para o Departamento de Ciências da Comunicação. Sobre Hospital

4 Público Regional o professor Genesio falou que participou de audiência com o Governa-

5 dor do Estado que reafirmou participação do Estado na custeio do hospital. O professor

6 Edison expôs que o Curso de Engenharia Florestal solicitou o cancelamento da avalia-

7 ção do curso em função da greve, que a primeira formatura do Curso foi realizada for-

8 mando dezoito alunos e solicitou para a Direção do Centro pedir o repasse do percentual

9 destinados ao Centro dos projetos registrados na FATEC. O professor Luis Anildo expôs

10 que há onze professores do Departamento de Ciências da Saúde participando de DIN-

11 TER, que não prevê afastamento, mas que em função de afastamento de outros professo-

12 res querem afastamento por mais de seis meses. O professor Genesio informou que a

13 PRRH está fazendo trabalho para que os professores que foram liberados por mais de

14 seis meses em DINTER retomem ao trabalho. Esgotada a ordem do dia e como nin-

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

16 constar, eu, Fernando Leviski Bueno, lavrei a presente Ata que será assinada por todos

17 os participantes.
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LISTA DE ASSINATURAS DA ATA DA 54a REUNIÃO DO CONSELHO DO

CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR NORTE-RS.

Data: 23/08/2011 Horário: l:30 Local: "~b~., campus de Frederico Westphalen.

NOME DO CONSELHEIRO ASSINATURA
Adriana Tourinho Salamoni
Aldoir Almeida Gusmão
Arei Dirceu Wastowski
Cristiane Rosa Moreira
Clóvis Orlando Da Rós
Vanderlei Rodrigues da Silva
Elci Marizete Pereira de Vargas
Elson Martins Coelho
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Fabiano de Oliveira Fortes
Fábio da Silva
Fernanda Beherezarav Cabral
Genesio Mario da Rosa
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José Alexandre Magrini Pigatto
Jose Antonio Meira da Rocha
Loiva Beatriz Dallepiane
Luciana Fagundes Christofari
Luciane Dittgen Miritz
Luiz Anildo Anacleto da Silva
Nara Martini Bigolin
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:

Assinatura do secretário da reunião:


