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ATA DA 59a REUNIÃO DO CONSELHO DO

CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR NORTE-RS.

1 Às nove horas e quinze minutos do dia três de fevereiro do ano de dois mil e doze,

2 reuniram-se no Centro de Educação Superior Norte-RS, no campus de Palmeira das

3 Missões, os membros do Conselho do CESNORS, estando presentes os professores Ge-

4 nesio Mario da Rosa, Diretor do CESNORS; Rafael Lazzari, Vice-Diretor do CES-

5 NORS; Rosani Marisa Spanevello, Coordenadora Substituta do Curso de Zootecnia;

6 Guilherme Bernardino da Cunha, Coordenador Substituto do Curso de Sistemas de In-

7 formação; Cristiane Rosa Moreira, Coordenadora do Curso de Administração; Andre

8 Quiroga Sandi, Coordenador do Curso de Relações Públicas Enfase em Multimídia;

9 Gonzalo Prudkin, Chefe Substituto do Departamento de Ciências da Comunicação; Cló-

10 vis Orlando Da Rós, Chefe do Departamento de Ciências Agronômicas; Pedro Daniel da

11 Cunha Kemerich, Coordenador do Curso de Engenharia Ambiental; Letícia da Silva

12 Souza, Chefe Substituta do Departamento de Ciências da Saúde; Cristiano Henrique An-

13 tonelli da Veiga, Chefe Substituto do Departamento de Administração; Elson Martins

14 Coelho, Chefe do Departamento de Zootecnia e Ciências Biológicas; Andrea Francieli

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

16 lismo; Luciane Dittgen Miritz, Coordenadora do Curso de Ciências Econômicas; Liliana

17 Essi, Coordenadora do Curso de Ciências Biológicas; Vanderlei Rodrigues da Silva, Co-

18 ordenador do Curso de Agronomia; Ve1ci Queiroz de Souza, Coordenador do Curso de

19 Mestrado em Agronomia - Agricultura e Ambiente; os técnicos administrativos Fernan-

20 do Leviski Bueno, Chefe da Seção Administrativa do CESNORS, secretário da reunião;

21 Paulo Roberto Bairros da Silva, representante dos servidores Técnico-Administrativos

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

23 res Técnico-Administrativos do campus Palmeira das Missões; O Diretor do CESNORS,

24 professor Genesio, deu por aberta a sessão e de imediato deu posse aos novos Conselhei-

25 ros, professores Guilherme da Cunha, Gonçalo Prudkin, Andre Sandi, Pedro Kemerich,

26 Leticia Souza, Liliana Essi, Rosane Spanevello, Vanderlei Rodrigues, Velei Queiroz e

27 Rafael Lazzari. A seguir foi passado a aprovação da ata da reunião cinquenta e oito: as

28 professoras Andrea e Cristiane solicitaram alterações. Após as alterações a ata foi apro-
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1 vada. Foi passada a palavra ao técnico-administrativo Aldoir para para leitura de Parece-

2 res da CLN. Parecer da CLN n° 01/2012 sobre Concurso Público para professor Adjunto

3 na área de Administração, sub-área Administração Financeira, realizado pelo Departa-

4 mento de Administração, no qual não houve candidato classificado. O Parecer da Co-

5 missão é favorável a aprovação do referido Concurso Público e foi aprovado por unani-

6 midade. Parecer da CLN n° 02/2012 sobre Concurso Público para professor Adjunto na

7 área de Administração, sub-área Mercadologia, realizado pelo Departamento de Admi-

8 nistração, no qual foram aprovados os seguintes candidatos: Marcelo Machado Barbosa

9 Pinto, com nota final 7,33 e Paloma de Mattos Fagundes, com nota final 7,02. O Parecer

10 da Comissão é favorável a aprovação do referido Concurso Público e foi aprovado por

11 unanimidade. Parecer da CLN n° 0312012 sobre Concurso Público para professor Adjun-

12 to na área de Economia, sub-área Economia Geral, realizado pelo Departamento de Ad-

13 ministração, no qual foi aprovado o candidato Andrei Giovani Maia, com nota final

14 7,84. O Parecer da Comissão é favorável a aprovação do referido Concurso Público e foi

15 aprovado por unanimidade. Parecer da CLN n° 0412012 sobre Concurso Público para

16 professor Adjunto na área de Administração, sub-área Administração da Produção, reali-

17 zado pelo Departamento de Administração, no qual foi aprovado o candidato Luiz Hen-

18 rique Pantaleão, com nota final 7,63. O Parecer da Comissão é favorável a aprovação do

19 referido Concurso Público e foi aprovado por unanimidade. Após a leitura dos pareceres

20 o Professor Cristiano agradeceu aos Conselheiros pela disponibilidade de realizar a reu-

21 nião para aprovar os concursos do seu Departamento. O Professor Genesio falou sobre

22 as vagas de docentes para concurso em 2012. Sobre o Orçamento o professor Genesio

23 falou que deve ser mantido o orçamento dos anos de 2010 e 2011, e solicitou aos presen-

24 tes que se programem nos mesmos valores do ano passado e que até vinte e nove de fe-

25 vereiro enviem sugestões para melhoria da planilha de distribuição de recursos do Cen-

26 tro, quanto a diárias o professor Genesio falou que não tem informação se os valores se-

27 rão contingenciados. O Professor Velei solicitou que o Curso de Pós-Graduação seja in-

28 cluído na divisão dos recursos. O professor VanderIei questionou se haverá uma comis-

29 são que vai organizar o novo relatório e também se haverá um relatório da execução do

30 orçamento do ano passado para esta comissão de basear. O professor Clovis falou que

31 no ano passado a planilha foi aprovada com ressalvas e questionou se este ano será ado-

32 tada a mesma planilha. O professor Genesio informou que serão juntadas sugestões e
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1 que uma comissão vai fazer a avaliação desta planilha, expôs também que próxima reu-

2 nião será apresentada aos Conselheiros a planilha de execução do orçamento do ano pas-

3 sado. O professor Clovis expôs que ano passado foi posicionado que para este ano se

4 buscaria utilizar os mesmos critérios da distribuição de recursos que se usa na distribui-

5 ção entre os Centros. O professor Genesio expôs em Santa Maria não vai ser mudado o

6 IDR para este ano, e que os cursos do REUNI ainda tem destaque de recursos para este

7 ano. O professor Elson questionou sobre os recursos de investimento do REUNI que

8 eram seiscentos mil reais. O professor Genesio expôs que foi utilizado em torno de qua-

9 trocentos e cinquenta mil, e solicitou que sejam feitas mais solicitações de compra para

10 evitar que falte materiais para empenhar. O professor Clovis questionou porque o recur-

11 so que sobrou não foi repassado aos Departamentos. O professor Genesio falou que não

12 havia registros de preço para realizar mais empenhos. O professor Clovis questionou o

13 que ocorre com os recursos dos empenhos em que os produtos não são entregues, e disse

14 que há possibilidade de o Centro reaver estes recursos, por fim solicitou a Direção do

15 Centro que se vá atras desta informação. O professor Genesio respondeu que depois que

16 muda o ano de exercício não há esta possibilidade. O professor Rafael falou que esta in-

17 ciando o mandato com Vice-Diretor do Centro e colocou-se a disposição dos colegas,

18 expôs também que está para colaborar e colocar em pauta as ideias da companha realiza-

19 da com o professor Clovis. O professor Genesio solicitou que seja vista a possibilidade

20 de agrupar as formaturas, porque estão dispersas e dificulta participação do pessoal de

21 Santa Maria, e salientou para agrupar principalmente as formaturas de gabinete. O pro-

22 fessor Velei falou que há reclamação de alguns alunos para que não ocorra a formatura

23 de gabinete antes da colação de grau. A professora Cristiane sugeriu que os Coordena-

24 dores de Curso reúnam-se após a próxima reunião deste Conselho para fala sobre as for-

25 maturas e outros temas. O professor Cristiano expôs que alunos que conseguirem empre-

26 go vão pressionar para realizar formatura antes da colação de grau, e que tem que ver se

27 tem respaldo legal para retardar as formaturas de gabinete. O professor Genesio infor-

28 mou que com o término do mandato de alguns Coordenadores de Curso do Centro será

29 necessário indicar novos nomes para o CEPE e CONSUN. No CONSUN saem os pro-

30 fessores Arei e Terimar que eram titulares, e são indicados a professora Liliana Essi

31 como titular e a professora Cristiane Moreira como sua suplente e professor o Vanderlei

32 Rodrigues como titular e o professor Elias como seu suplente. No CEPE o sai o profes-
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1 sor Jose Antonio Meira da Rocha que era substituto do professor Elson e em seu lugar

2 foi indicado o professor Pedro Kemerich. Esgotada a ordem do dia e como ninguém

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

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

5 pantes.
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CES ORS
Centro de Educsçeo Supenor Norte- RS

LISTA DE ASSINATURAS DA ATA DA 59a REUNIÃO DO CONSELHO DO

CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR NORTE-RS.

Data: 03/02/2012 Horário: ~:.is. Local: , campus de Palmeira das Missões.

NOME DO CONSELHEIRO ASSINATURA 1\ ..--,
Aldoir Almeida Gusmão 1-~~ ~A A \ '\. ~1J~

Andre Ouiroza Sandi .t?~~ j;? ~-----=
Cariza Teixeira Bohrer ,. --
Clóvis Orlando Da Rós o )~'L---:
Cristiane Rosa Moreira r:kr'A~ h fV'~., •.
Elci Marizete Pereira de Vargas -
Elson Martins Coelho v.....-.. ....".

Fabiano de Oliveira Fortes '-- -
Fábio da Silva -- -
Gelson Antonio Gross ---- --
Genesio Mario da Rosa (V,o:17//0 //'~' I{') \'-.;
Helaine Abreu Rosa

~ v 'VV

Jacson Rodrizues França
I

)\ -
José Alexandre Magrini Pizatto /\,-

Liliana Essi .AI.
"'q.l vv

Luciana Fagundes Christofari -
Luciane Dittgen Miritz lu.. ..,o ----"- ~y (\\..

Luiz Anildo Anacleto da Silva
Magda Lea Bolzan Zanon
Marcelo de Lara Flor
Mariele Fioreze -
Nara Martini Bigolin ~r .--~

Paulo Roberto Bairros da Silva >r0n,'::) .J>/ .1,.--..,
Pedro Daniel da Cunha Kemerich ~~Dl\.h VflAA.A.~ c«.
Rafael Lazzari -
Silvana Bastos Cozo Bisogno --U ...- IJL /J--f~ ·79

Vanderlei Rodrigues da Silva ~ R/; Pd7Y~ •
Vilmar de Jesus de Assunção
Velei Queiroz de Souza .r:« C~
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Assinatura de substituto de conselheiro:

Assinatura do secretário da reunião:
Femando Leviski Bueno- ----------~r=~~~~~~~~~~---
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