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ATA DA 55a REUNIÃO DO CONSELHO DO

CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR NORTE-RS.

1 Às nove horas e trinta minutos do dia treze do mês de setembro do ano de dois mil

2 e 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; Adriana Tourinho Salamoni, Coordenadora do Curso de Engenharia Flo-

6 restal; Luciana Fagundes Christofari, Coordenadora do Curso de Zootecnia; Cristiane

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

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

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

10 Rós, Chefe do Departamento de Ciências Agronômicas e Ambientais ; Eliane Pereira

11 dos Santos, Coordenadora Substituta do Curso de Engenharia Ambiental; Luiz Anildo

12 Anacleto da Silva, Chefe do Departamento de Ciências da Saúde; Fabiano de Oliveira

13 Fortes, Chefe do Departamento de Engenharia Florestal; José Alexandre Magrini Pigat-

14 to, Chefe do Departamento de Administração; Loiva Beatriz Dallepiane, Coordenadora

15 do Curso de Nutrição; Elson Martins Coelho, Chefe do Departamento de Zootecnia e

16 Ciências Biológicas; Fábio da Silva, Coordenador do Curso de Comunicação Social -

17 Habilitação Jornalismo; Terimar Ruoso Moresco, Coordenadora do Curso de Ciências

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

19 nomia; Luciane Dittgem Miritz, Coordenadora do Curso de Ciências Econômicas; os

20 técnicos administrativos Fernando Leviski Bueno, Chefe da Seção Administrativa do

21 CESNORS; Paulo Roberto Bairros da Silva, representante dos servidores Técnico-Ad-

22 ministrativos do campus Frederico Westphalen; Elenise Xisto, representante Substituta

23 dos servidores Técnico-Administrativos do campus Frederico Westphalen; Aldoir AI-

24 meida Gusmão, representante dos servidores Técnico-Administrativos do campus Pal-

25 meira das Missões; Vilmar de Jesus de Assunção representante dos servidores Técnico-

26 Administrativos do campus Palmeira das Missões; e os acadêmicos Gelson Antônio

27 Gross, representante discente do campus de Palmeira das Missões, Mariele Fioreze, re-
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1 presentante discente do campus de Frederico Westphalen, Hazael Soranzo de Almeida,

2 representante discente do campus de Frederico Westphalen. O Diretor, professor Gene-

3 sio, deu por aberta a sessão e a seguir deu posse para os novos Conselheiros Hazael de

4 Almeida, Mariele Fioreze e Elenise Xisto. A seguir foi passada a palavra ao professor

5 João Pedro Velho que falou sobre como será organizada a exposição de trabalhos na JAr

6 no campus de Santa Maria e nos campi do CESNORS. O professor João Pedro expôs

7 que foram aprovados duzentos e sessenta e sete resumos de alunos do Centro para serem

8 apresentados e avaliados em Santa Maria nos dias dezoito e dezenove de outubro, pales-

9 tras serão transmitidas via multiweb para os campi de Frederico Westphalen e Palmeira

10 das Missões. No dia vinte de outubro serão apresentados posteres de trabalhos em Pal-

11 meira das Missões e no dia vinte e um de outubro em Frederico Westphalen, sem avalia-

12 ção, ainda no dia vinte e um a tarde os Departamentos realizarão palestras. O professor

13 Rogerio expôs que as folhas de chamada ficarão fechadas para aulas e provas de período

14 de dezoito a vinte um de outubro. O Professor Genesio falou que é uma necessidade de

15 outros anos e que foi definido recurso para realização do evento neste ano. A professora

16 Cristiane solicitou que palestras sejam gravadas para passar para Curso noturno. A se-

17 guir passou-se a aprovação da Ata da reunião anterior. A Professora Loiva solicitou alte-

18 ração na linha trinta da página cinco, e falou que o problema é somente com o projeto

19 Centro de Manutenção de Animais de Experimentação. Em regime de votação ata foi

20 aprovada por unanimidade. A seguir passou-se a pauta da consulta a comunidade para

21 indicação de Coordenadores de Curso, Diretor e Vice-Diretor do Centro. A professora

22 Luciana Christofari iniciou expondo quais Cursos terão realizada consulta para indica-

23 ção de Coordenador, sendo as seguintes: Enfermagem, Nutrição, Ciências Biológicas,

24 Agronomia, Engenharia Ambiental, Engenharia Florestal, Comunicação Social - Rela-

25 ções Públicas e o Curso de Mestrado em Agronomia - Agricultura e Ambiente, após ci-

26 tou os nomes dos componentes da comissão de consulta, Hazael Almeida, Gelson Gross,

27 Débora Machado, Paulo Bairros, Rodrigo Ferreira e Luciana Christofari. A seguir pas-

28 sou-se a análise dos Editais para indicação de Diretor e Vice-Diretor. A professora Lu-

29 ciana procedeu a leitura do texto do Edital, tendo as seguintes datas principais: vinte e

30 nove de setembro lançamento do edital; três de outubro inscrição das candidatos; quatro

31 de outubro divulgação dos inscritos; treze de outubro inicio da campanha; trinta e um de

32 outubro apresentação de propostas em Palmeira das Missões; três de novembro apresen-
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1 tação de propostas em Frederico Westphalen; oito de novembro encerramento da campa-

2 nha; nove de novembro data da consulta; dez de novembro divulgação do resultado; de-

3 zessete de novembro entrega do resultado ao presidente do Conselho. A seguir foi lido o

4 Edital para indicação de Coordenador de Curso para o Curso de Pós-Graduação em

5 Agronomia - Agricultura e Ambiente, com as mesmas datas do Edital para Direção.

6 Após a professora Luciana leu o Edital para indicação de Coordenador de Curso para os

7 Cursos de Agronomia, Engenharia Ambiental, Engenharia Florestal, Nutrição, Enferma-

8 gem, Comunicação Social - Relações Públicas e Ciências Biológicas, com as mesmas

9 datas do Edital para Direção. Os Editais lidos foram aprovados. Após a leitura dos Edi-

10 tais a professora Luciana passou a leitura do Regimento de Consulta a Comunidade do

11 CESNORS para a indicação de Diretor e Vice-Diretor do Centro em que constam todas

12 as regras para a execução do processo de consulta. O professor Pigatto questionou se os

13 servidores e alunos que estão afastados, em férias ou com licença poderão votar. Foi de-

14 liberado que a comissão fará consulta a Procuradoria Jurídica da UFSM (PROJUR) para

15 ver a legalidade de voto destes casos e posteriormente fará um acréscimo ao regimento

16 de acordo com o resultado da consulta a PROJUR. A professora Luciana expôs três pro-

17 postas elaboradas pela comissão quanto aos critérios de contagem dos votos. Primeira

18 proposta: pesos setenta por cento para docentes, quinze por cento para servidores técni-

19 co-administrativos e quinze por cento para discentes. Segunda proposta: peso de um ter-

20 ço para cada classe (docentes, servidores técnico-administrativos e discentes). Terceira

21 proposta é de que os votos tenham mesmo valor, sem pesos para as classes. O técni-

22 co-administrativo Vilmar falou que os servidores técnico-administrativos votam pela se-

23 gunda proposta por ser a mais justa. O Professor Vanderlei posicionou-se a favor de que

24 os,votos sejam iguais para todos, terceira proposta. O aluno Hazael falou que a proposta

25 defendida pelos alunos é que os votos tenham força igual, representada pela terceira pro-

26 posta. O professor Genesio falou que na última consulta ficou definido que nas próximas

27 consultas seria adotado o critério de paridade entre as classes, expôs também a Universi-

28 dade é composta pelas três classes, falou também que nas últimas eleições para Reitor

29 chegou-se a melhor proposta para a consulta que é paritária, um terço cada segmento, e

30 lembrou que a eleição é realizada no Conselho com representação definida pela LDB. A

31 professora Luciana leu o artigo 25 do Estatuto da UFSM onde constam os percentuais

32 aplicados na eleição. O professor Pigatto relatou que houve um caso na

1
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1 São Paulo em que o reitor indicado em primeiro lugar na consulta a comunidade não foi

2 o escolhido pelo Governo de São Paulo. A aluna Mariele expôs que a proposta paritária

3 é mais justa, porque as outras duas retiram poder do voto de um dos segmentos, dos alu-

4 nos ou dos servidores técnico-administrativos. A seguir o professor Genésio deu posse

5 para o aluno Gelson, este falou que a terceira proposta é mais adequada. Após a discus-

6 são realizou-se a votação para escolher a proposta que será adotada. Proposta um: zero

7 voto. Proposta dois: catorze votos. Proposta três: dez votos. Foi vencedora a proposta

8 dois. A seguir continuou a leitura do regimento. Após a o término da leitura foi realizada

9 votação para aprovação do Regimento, que foi aprovado por unanimidade. A seguir a

10 professora Luciana expôs o Regimento para Consulta a comunidade para indicação de

11 Coordenador de Curso de Pós-Graduação, sendo utilizado o critério de contagem de vo-

12 tos de peso de cinqüenta por cento para docentes e cinqüenta por cento para discentes. O

13 Regimento referido foi aprovado. A professora Luciana leu o Regimento para Consulta a

14 Comunidade para indicação de Coordenadores de Curso de Graduação, sendo utilizado

15 o critério de contagem de votos de peso de cinqüenta por cento para docentes e cinqüen-

16 ta por cento para discentes. O Regimento referido foi aprovado. Passada a palavra ao

17 CLN para leitura de pareceres. O servidor Aldoir fez a leitura Parecer 25/11 da CLN so-

18 bre Concurso Público para professor Adjunto, realizado pelo Departamento de Ciências

19 da Saúde, para a área de Nutrição, subárea Saúde Pública, no qual foi reprovada a candi-

20 data Anne y Castro Marque, com nota 6,77. O parecer é favorável a aprovação do referi-

21 do Concurso e foi aprovado por unanimidade. O servidor Aldoir fez a leitura Parecer

22 26/11 da CLN sobre Concurso Público para professor Adjunto, realizado pelo Departa-

23 mento de Ciências da Saúde, para a área de Nutrição, subárea Dietética, o parecer sugere

24 que o processo retome ao Departamento de Ciências da Saúde para correção das notas

25 da candidata. O parecer 26/11 da CLN foi aprovado por unanimidade. O servidor Aldoir

26 fez a leitura do Parecer 27/11 da CLN sobre Concurso Público para professor Adjunto,

27 realizado pelo Departamento de Zootecnia e Ciências Biológicas, para a área de Ciên-

28 cias Biológicas, subárea Genética, Citologia, Biologia Celular e Biologia Molecular, ou

29 áreas afins, no qual foram aprovados os seguintes candidatos: Daniel Angelo Sganzerla

30 Graichen, com nota final 7,43. Fábio Ricardo Pablos de Souza, com nota final 7,14, e

31 Norma Machado da Silva, com nota final 7,10. O parecer da CLN é favorável a aprova-

32 ção do referido Concurso e foi aprovado por unanimidade. O servidor ~z leitura ,
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1 do Parecer 28/11 da CLN sobre Concurso Público para professor Adjunto, realizado

2 pelo Departamento de Ciências da Saúde, para a área de Nutrição, subárea Desnutrição e

3 Desenvolvimento Fisiológico, no qual foi aprovada a candidata Giovana Cristina Ceni,

4 com nota 8,18. O parecer é favorável a aprovação do referido Concurso e foi aprovado

5 por unanimidade. O servidor Aldoir fez a leitura Parecer 29/11 da CLN sobre Concurso

6 Público para professor Adjunto, realizado pelo Departamento de Administração, para a

7 área de Ciências Sociais, subárea Sociais e Humanidades, no qual foram aprovados os

8 candidatos: Leonice Aparecida de Fátima Alves, com nota 9,23 e Antônio Joreci Flores,

9 com nota final 8,11. O parecer é favorável a aprovação do referido Concurso e foi apro-

10 vado por unanimidade. O servidor Aldoir fez a leitura Parecer 30/11 da CLN sobre Con-

11 curso Público para professor Adjunto, realizado pelo Departamento de Ciências da Co-

12 municação, para a área de Ciências Sociais Aplicadas, subárea Relações Públicas e Pro-

13 paganda, no qual foi reprovado o candidato José Nunes Santa Maria, com nota final

14 3,62. O parecer é favorável a aprovação do referido Concurso e foi aprovado por unani-

15 midade. O servidor Aldoir fez a leitura Parecer 31/11 da CLN sobre Concurso Público

16 para professor Adjunto, realizado pelo Departamento de Agronomia, para a área de En-

17 genharia Sanitária, subárea Tratamento de Águas de Abastecimento e Residuárias, no

18 qual não foi realizado o certame em razão do não comparecimento dos inscritos. O pare-

19 cer é favorável a aprovação do referido Concurso e foi aprovado por unanimidade. O

20 servidor Aldoir fez a leitura parecer 32/11 da CLN sobre Concurso Público para profes-

21 sor Adjunto, realizado pelo Departamento de Agronomia, para a área de Ciências Exatas

22 e da Terra, subárea Geociências, no qual foi aprovada a candidata Malva Andrea Man-

23 cuso Paraiso Cavalcanti, com nota 8,83. O parecer é favorável a aprovação do referido

24 Concurso e foi aprovado por unanimidade. O servidor Aldoir fez a leitura Parecer 33/11

25 da CLN sobre Concurso Público para professor Adjunto, realizado pelo Departamento

26 de Ciências da Comunicação, para a área de Ciências Sociais e Aplicadas, subárea Rela-

27 ções Públicas e Propaganda, Programação Visual, Comunicação Visual, no qual não foi

28 realizado o certame em função do não comparecimento dos inscritos. O parecer é favo-

29 rável a aprovação do referido Concurso e foi aprovado por unanimidade. O servidor

30 Paulo fez a leitura Parecer 34/11 da CLN sobre Concurso Público para professor Adjun-

31 to, realizado pelo Departamento de Engenharia Florestal, para a área de Ciências Exatas

32 e da Terra, subárea Ciência da Computação e Sistemas de Computa ão, no qual foi
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1 aprovado o candidato Guilherme Bemardino da Cunha, com nota 8,68. O parecer é fa-

2 vorável a aprovação do referido Concurso e foi aprovado por unanimidade. O servidor

3 Paulo fez a leitura Parecer 35/11 da CLN sobre Concurso Público para professor Adjun-

4 to, realizado pelo Departamento de Engenharia Florestal, para a área de Ciências Exatas

5 e da Terra, subárea Metodologia e Técnicas da Computação, no qual foram aprovados os

6 candidatos Alexandre Moretto Ribeiro, com nota 9,34 e Rosane Beatriz Oliveira Severo

7 com nota 7,52. O parecer é favorável a aprovação do referido Concurso e foi aprovado

8 por unanimidade. O servidor Paulo fez a leitura Parecer 36/11 da CLN sobre Concurso

9 Público para professor Adjunto, realizado pelo Departamento de Ciências da Saúde, para

10 a área de Enfermagem, subárea Enfermagem Pediátrica, no qual foi aprovada a candida-

11 ta Yolanda Rufina Condorimay Tacsi, com nota 8,29. O parecer é favorável a aprovação

12 do referido Concurso e foi aprovado por unanimidade. O servidor Paulo fez a leitura Pa-

13 recer 37/11 da CLN sobre Concurso Público para professor Adjunto, realizado pelo De-

14 partamento de Agronomia, para a área de Engenharias, subárea Ciências Agrárias, no

15 qual foi aprovado o candidato Alexandre Couto Rodrigues, com nota 8,43. O parecer é

16 favorável a aprovação do referido Concurso e foi aprovado por unanimidade. O servidor

17 Paulo fez a leitura Parecer 38/11 da CLN sobre Concurso Público para professor Adjun-

18 to, realizado pelo Departamento de Ciências da Comunicação, para a área de Ciências

19 Sociais Aplicadas, subárea Comunicação, no qual foi aprovada a candidata Janaína Go-

20 mes, com nota 7,06. O parecer é favorável a aprovação do referido Concurso e foi apro-

21 vado por unanimidade. Assuntos Gerais. O aluno Gelson realizou convite para ronda da

22 Semana Farroupilha que esta sendo promovida pelos Diretórios Acadêmicos e pela Dire-

23 ção do Centro. O técnico-administrativo Paulo lembrou da solicitação de substituição da

24 professora Terimar na CLN, para substituí-Ia foi escolhido o professor Elson. A aluna

25 Mariele expôs as pautas reivindicadas pelo DCE junto a Reitoria da UFSM: abertura das

26 Casas do Estudante, bolsas de permanência para alunos do CESNORS, moradia femini-

27 na no CAFW, paradas de ônibus cobertas, linhas ônibus nos fins de semana, melhoria na

28 pavimentação do acesso ao Centro, abertura das bibliotecas das 07:30h as 19:30h. O

29 professor Genesio informou que marcou reunião com a Prefeitura de Frederico Wes-

30 tphalen para tratar das questões de responsabilidade da Prefeitura. O professor Fabiano

31 insistiu para que a CLN informe os nomes dos processos que serão discutidos na reuni-

32 ão. A professora Adriana falou que não houve tempo de informar os ~s preces- /
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1 sos antes da reunião porque chegaram atrasados. O professor Fabiano falou que os pro-

2 cessos ficaram parados nas Secretarias dos Departamentos. A servidora Elenise comen-

3 tou que a Secretaria dos Departamentos não ficou sabendo da data da reunião da CL .

4 O professor Fabiano questionou sobre o programa Janela Aberta. O professor Genesio

5 explicou que não houve possibilidade de acertar com a COPERVES para realização do

6 programa Janela Aberta. O professor Fabiano expôs que esta ocorrendo a ocupação de

7 salas sem passar pela Comissão Infraestrutura, e que como membro desta comissão não

8 foi procurado para realizar reuniões neste ano. A professora Cristiane falou sobre o Fó-

9 rum de Coordenadores e Secretários de Curso e convidou para um secretario participar.

10 Foi informado que não há participação de servidores técnico-administrativos das secre-

11 tarias porque nenhum tem função gratificada de Secretário de Curso. O professor Luiz

12 Anildo comentou sobre Hospital Publico Regional e falou que será formado um grupo

13 interno de apoio. Esgotada a ordem do dia e como ninguém mais fez uso da palavra, o

14 professor Genesio deu por encerrada a sessão e, para constar, eu, Fernando Leviski Bue-

15 no, lavrei a presente Ata que será assinada por todos os participantes.

~t; eVISKI tiueillJ
-\dm~!~~mini5trativa ela
Ch~fe ~~r~~~:do CESNORS
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CESNORS
Centro de EduC<lÇ.lo Supence Norte - RS
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