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ATA DA 58a REUNIÃO DO CONSELHO DO

CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR NORTE-RSo

1 Às nove horas e quinze minutos do dia oito de dezembro 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; Rogerio 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 do Curso de Sistemas de Informação; Cristiane Rosa

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

9 ordenado r do Curso de Relações Públicas Enfase em Multimídia; Elias José Mengarda,

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

11 Rós, Chefe do Departamento de Ciências Agronômicas e Ambientais; Arei Dirceu Was-

12 towski, Coordenador do Curso de Engenharia Ambiental; Letícia da Silva Souza, Chefe

13 Substituta do Departamento de Ciências da Saúde; Cristiano Henrique Antonelli da Vei-

14 ga, Chefe Substituto do Departamento de Administração; Luiz Eduardo Avelar Pucci,

15 Chefe Substituto do Departamento de Zootecnia e Ciências Biológicas; Andrea Francieli

16 Weber, Coordenadora Substituta do Curso de Comunicação Social - Habilitação Jorna-

17 lismo; Luciane Dittgen Miritz, Coordenadora do Curso de Ciências Econômicas; Van-

18 derlei Rodrigues da Silva, Coordenador pro-tempore do Curso de Agronomia; os técni-

19 cos administrativos Fernando Leviski Bueno, Chefe da Seção Administrativa do CES-

20 NORS, secretário da reunião; Marina Demarco Minuzzi, representante substituta dos

21 servidores Técnico-Administrativos do campus Frederico Westphalen; E1ci Marizete Pe-

22 reira de Vargas, representante dos servidores Técnico-Administrativos do campus Fre-

23 derico Westphalen; Aldoir Almeida Gusmão, representante dos servidores Técnico-Ad-

24 ministrativos do campus Palmeira das Missões; Vilmar de Jesus de Assunção represen-

25 tante dos servidores Técnico-Administrativos do campus Palmeira das Missões; e os

26 acadêmicos Mariele Fioreze, representante discente do campus de Frederico Westpha-

27 len; Gelson Antonio Gross, representante discente do campus de Palmeira das Missões;

28 O Diretor do CESNORS, professor Genesio, deu por abe~ e de imediato deu
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1 posse aos novos Conselheiros, professores Andrea, Cristiano e Luiz Eduardo. A seguir

2 passou-se a aprovação Atas 55, 56 e 57, após solicitadas algumas alterações atas referi-

3 das foram aprovadas. Após foi passada palavra para o servidor Aldoir para leitura do Pa-

4 recer da CLN n? 38/2011 sobre Concurso Público para professor adjunto na área de Nu-

5 trição, sub-área Dietética, realizado pelo Departamento de Ciências da Saúde, sendo re-

6 provada a candidata Maria Helena Weber, com nota final 6,73. O Parecer da Comissão é

7 favorável a aprovação do referido Concurso Público e foi aprovado por unanimidade. A

8 seguir passou-se a aprovação de nova turma do Curso de Bacharelado em Administração

9 Pública EAD, o professor Cristiano leu Memorando 01312011 encaminhado pela Coor-

10 denação do Curso, falou também que a nova turma é uma provocação da CAPES e

11 como não é um novo projeto, apenas abertura de uma nova turma de um curso já aprova-

12 do não tem necessidade de aprovação de PPC. A professora Cristiane falou que este

13 Curso ajuda no custeio do Departamento, que também ganhou uma vaga de professor re-

14 ferente a turma anterior. O professor Meira parabenizou o Departamento de Administra-

15 ção pelo Curso. Em votação foi aprovada a nova oferta por unanimidade. O próximo

16 item de pauta foi a representação do CESNORS na CLN do CEPE. O professor Fabiano

17 indicou professor Elson. O professor Rogerio sugeriu não colocar o professor Elson em

18 virtude deste ter um filho pequeno. Foi indicado professor Pigatto. O professor Genesio

19 comentou sobre a pouca participação no encontro com a PRRH sobre concursos docen-

20 teso O próximo ponto de pauta foi autorização para abertura concurso para docente na

21 Classe de Assistente. O professor Elias falou sobre reabertura de concurso que no Edital

22 045/11 foi lançado com exigência de doutorado, em um concurso apenas um inscrito

23 que compareceu e não foi aprovado e no outro um inscrito que não compareceu. Em reu-

24 nião de Departamento foi solicitado para baixar para assistente e por fim relatou as justi-

25 ficativas. Professor Cristiano expôs que foi aberto edital para Administração, sub-área

26 Administração financeira, que não teve candidatos homologados, e que neste caso a Re-

27 solução prevê reabertura para assistente. Foi lido artigo cinco da Resolução 2012009 e o

28 artigo segundo da Resolução 31/2011. O professor Genesio questionou se alguém tinha

29 objeção em perrntir que se faça abertura na classe assistente. Ninguém se opôs. Autori-

30 zada abertura de Concurso na Classe Assistente nas áreas Ciências Sociais Aplicadas,

31 sub-área Relações Públicas e Propaganda e Ciências Sociais Aplicadas, sub-área Rela-

32 ções Públicas e Propaganda, Programação Visual, Comunicação Visual para o Departa-
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1 mento de Ciências da Comunicação e Administração, sub-área Administração Financei-

2 ra para o Departamento de Administração. A seguir foi analisada a solicitação de partici-

3 pação do Curso de Pós-Graduação em Agronomia - Agricultura e Ambiente no Conse-

4 lho do CESNORS. O professor Vanderlei falou que causa estranheza somente no final

5 do ano o convite para participação no Conselho já que o curso iniciou no começo do

6 ano. Nenhuma objeção, foi aprovada participação do Curso de Pós-Graduação no Con-

7 selho. O profesor Clovis leu solicitação ao presidente do Conselho referente ao recurso

8 apresentado à Comissão de Consulta a Comunidade para Indicação do Cargos de Dire-

9 tor, Vice-Diretor e Coordenadores de Curso que não foi julgado no Conselho. Leu tam-

10 bém documento encaminhado a PROJUR referente ao fato de o recurso não ter sido

11 aprovado. O professor Clovis leu resposta da PROJUR ao documento que foi encami-

12 nhado por este, fez a entrega dos documentos e pediu para o Presidente do Conselho to-

13 mar as providências cabíveis. A professora Luciana pediu para constar em ata que a elei-

14 ção para Diretor foi realizada sem levar em conta resultado da Consulta a Comunidade,

15 e entregou documento com pedido de desligamento oficial da Comissão de Consulta,

16 relatando seus motivos. O professor Edison comunicou que a Coordenação do Curso de

17 Engenharia Florestal realizou simulado da avaliação do Curso e ficou claro que as três

18 esferas são responsáveis: Coordenação, Direção e Reitoria. O professor Edison falou

19 também que há uma relação com 35 itens e ainda não foram conseguidos todos, que os

20 itens críticos estão ligados a infraestrutura e são responsabilidade do Centro, nenhum da

21 Coordenação, e citou como exemplos: montagem de laboratório de química com segu-

22 rança e falta de sistema de segurança com câmeras de vigilância. O professor Genesio

23 solicitou que a lista com itens para avaliação seja disponibilizada para todos os colegas.

24 O Professor Fabiano falou sobre segurança, principalmente dos alunos do noturno, que

25 estamos colocando estudantes para morar na Casa do Estudante sem pensar nas condi-

26 ções para estes alunos. Professor Luiz falou que em Palmeira das Missões 80% dos mo-

27 radores da Casa do Estudante são mulheres. A Professora Luciana falou que acha louvá-

28 vel que tenha vindo um professor de Santa Maria fazer esta pré avaliação do Curso de

29 Engenharia Florestal, mesmo que dois cursos tenham que ficar sem conceito para isto, e

30 falou que muita coisa deve melhorar principalmente em infraestrutura. A professora

31 Cristiane falou sobre fato de o Bibliotecário estar cedido para Frederico Westphalen e

32 que Palmeira das Missões também precisa deste servidor presente. O professor Genesio

~
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1 solicitou para março a versão final das alterações do Regimento do CESNORS, falou

2 para fazer o trabalho no período das férias escolares, e solicitou aos presentes a leitura

3 do Estatuto da UFSM, LDB e Estatuto do servidor. O professor Clovis questionou como

4 está o trabalho de alteração do Regimento. A professora Nara expôs que foi passado ma-

5 terial para os Departamentos em junho, e ainda não retomou nada. O professor Clovis

6 expôs que nos moldes que esta vai chegar na Comissão varias sugestões e não vai conse-

7 guir filtrar, sugeriu que se faça reuniões da Comissão com os Departamentos e outros se-

8 tores e depois chegue ao Conselho. A seguir houveram discussões quanto a metologia de

9 alteração do regimento. A Professora Nara solicitou a retirada de seu nome da Comissão

IOdo Regimento. A professora Luciana sugeriu que sejam escolhidos representantes do

11 técnicos-administrativos, professores e alunos para que trabalhem com a Comissão do

12 Regimento. Foram indicados novos integrantes para esta Comissão: professor Meira

13 como presidente e a professora Cristiane entra como membro. O professor Edison suge-

14 riu que comece reformulando o regimento que já existe. O professor Genesio falou que a

15 Comissão vai mandar e-mail com nova metodologia. A aluna Mariele expôs que no Re-

16 gimento do Departamento de Ciências da Comunicação diz que há a proporcionalidade

17 de um discente para cada cinco professores e há cerca de quinze docentes e somente um

18 aluno. O professor Genesio falou que deve encaminhar documento ao colegiado. A alu-

19 na Mariele falou que já foi encaminhado documento ao colegiado. O professor Genesio

20 falou que o Colegiado deve seguir LDB então deve retomar o problema ao Colegiado do

21 Departamento. O professor Elias esclareceu que recebeu documento, que foi discutido e

22 está registrado em ata, e que não recebeu comunicação que não ficaram satisfeitos com a

23 explicação. O aluno Gelson expôs que foi realizada reunião com Ministério da Saúde so-

24 bre projeto de vivência do SUS (VERSUS), evento com alunos de três regiões, projeto

25 visa fazer vivencia de 30/01 a 14/02 em Palmeira das Missões e mais três cidades. Fa-

26 lou ainda que será realizada vivencia nos períodos da manha e tarde com visita ao servi-

27 ço de saúde, e a noite realização de discussões, que será um grupo de 25 pessoas e preci-

28 sa que Universidade ceda espaço, sendo que ficarão três ou quatro dia em cada municí-

29 pio. O professor Genesio falou que foi feita primeira conversa com grupo. A professora

30 Luciana pediu que haja comunicação aos professores quando ocorrer o encontro. O téc-

31 nico-administrativo Vilmar, solicitou readequação da Comissão de Espaço Físico e Pa-

32 trimônio, com a participação de servidores técnico-administrativos e discentes, falou

~
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1 também que a Universidade através do campus de Palmeira das Missões está recebendo

2 um carro de doação da Receita Federal. O professor Fabiano expôs que as comissões do

3 Centro estão dando problema, que as pessoas que estão nas comissões não estão desem-

4 penhando as funções que se propuseram. A professora Cristiane falou sobre o Fórum de

5 Coordenadores, que foi solicitada criação dos e-mails institucionais dos Cursos para re-

6 passar informações conforme memorando 45/11 da PROGRAD. O professor Clovis fa-

7 lou que no final semestre passado houve sérios problemas para digitação das notas no

8 portal do professor e questionou se foi tomado algum procedimento para melhoria. O

9 professor Genesio falou que foi solicitada melhoria rede a RNP. O professor Clovis

10 questionou se pode ser feita alguma ação interna. O professor Genesio expôs que pode-

11 mos derrubar rede e deixar exclusiva para digitação de notas, no entanto solicitou que

12 Coordenadores façam pedido para não gerar desconforto. O professor Rogerio expôs

13 que foi realizada comemoração na Câmara de Vereadores de Palmeira das Missões refe-

14 rente aos primeiros lugares Cursos Palmeira das Missões no ENADE, e também realizou

15 sua despedida do Conselho. O professor Genesio falou sobre o Vestibular que ocorre nos

16 dias 12, 13, 14 e comunicou que o uso das áreas do Centro será impedido nos períodos

17 de Vestibular. O professor Genesio falou aos presentes sobre as vagas de servidores téc-

18 nico-administrativos do REUNI, explicou que com a criação de seis Cursos e o aumento

19 de vagas do Curso de Administração o Centro teve direito a treze vagas, o professor Ge-

20 nesio explicou também que houve a perda de cinco vagas de servidores técnico-adminis-

21 trativos que se afastaram do Centro antes da implementação do Quadro de Referencia:

22 Cristiane Ceresa - removida para Santa Maria, Aline Sônego - removida para Santa Ma-

23 ria, Fernanda Grave - exonerada, Luciano Cardoso - exonerado e Claudia Litz - redis-

24 tribuída, expôs também que ainda há cinco vagas para técnicos-administrativos que não

25 foram ocupadas referente ao Projeto de Implantação e por fim explicou as ações que a

26 Direção do Centro esta fazendo para que estas vagas sejam ocupadas. O professor Clo-

27 vis questionou quem define que áreas estão sendo pedidas para estas vagas. O professor

28 Genesio expôs que as vagas são definidas pelo Ministério, e que foi pedido aos Departa-

29 mentos indicar vagas que precisam, mas nada chegou a Direção. O professor Genesio

30 expôs também sobre o festejo de 51 anos da UFSM, em que será realizado um churrasco

31 sendo que os convites estão disponíveis nas secretaria em Frederico Westphalen e Pal-

32 meira das Missões, explicou também que a contribUi~SNORS para a comemo- ,
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1 ração dos 50 anos da Universidade foram duas apresentações da Orquestra Sinfônica da

2 UFSM em Palmeira das Missões e Frederico Westphalen e o jantar que ocorreu em no-

3 vembro. A professora Terimar questionou quando será passada a função a novos Coor-

4 denadores. O professor Genesio falou que depende da publicação das portarias no Diário

5 Oficial. Esgotada a ordem do dia e como ninguém mais fez uso da palavra, o professor

6 Genesio deu por encerrada a sessão e, para constar, eu, Femando Leviski Bueno, lavrei a

7 presente Ata que será assinada por todos os p
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CES ORS
(entro de Edll(.lÇ~WJSupeno- Norte - RS

LISTA DE ASSINATURAS DA ATA DA 58a REUNIÃO DO CONSELHO DO

CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR NORTE-RS.

Data: 081 12 12011 Horário:~: 10 Local: /S ,campus de Frederico Westphalen.

NOME DO CONSELHEIRO ASSINATURA
Adriana Tourinho Salamoni .•~ r.
Aldoir Almeida Gusmão A&; JW. J .o "'\.,._ &.JI 1oI~

Arei Dirceu Wastowski 1.J..{\g ~ J.JO~4~
Clóvis Orlando Da Rós U. v'/..-r-
Cristiane Rosa Moreira r: .v.~.-'f< . J~n JOo

Elci Marizete Pereira de Vargas t::C~ ":..\<'" U ~2--- W'- <.
Elson Martins Coelho - --
Fabiano de Oliveira Fortes -
Fábio da Silva -
Fernanda Beheregaray Cabral / /J /

Gelson Antonio Gross f//A~A? a~~LÃ ~/1~ÁÁ

Genesio Mario da Rosa a~,f]///"l .)/«« 't

Helaine Abreu Rosa .c:
Jacson Rodrigues França -1..... - -
José Alexandre Magrini Pigatto - -.
Jose Antonio Meira da Rocha ~A_~~
Loiva Beatriz Dallepiane .i.:

• I.

Luciana Fagundes Christofari f1:.J"J. /'fIV
Luciane Dittgen Miritz I tu-;..v ,--b., -.ÁA--: <:0. _______

Luiz Anildo Anacleto da Silva --
Marcelo de Lara Flor - --I..

Mariele Fioreze ...~,:p
Nara Martini Bigolin )lJóQj.,
Paulo Roberto Bairros da Silva "

""'"
Rogério Folha Bermudes /(~
Terimar Ruoso Moresco Y-;lT

/ .•.._ ~J1/ '-I' " ~
Vanderlei Rodrizues da Silva /~~~j/ ~ ~~ c,.J "7J4/
Vilmar de Jesus de Assunção I//I/É"~

lY'" '
Assinatura de substituto de conselheiro:

Fernando Leviski Bueno - -------------rrrlffi~~~~~~~~-----


