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ATA DA 5a REUNIÃO DO CONSELHO DO
CAMPUS DE FREDERICO WESTPHALEN

2 Às nove horas e trinta e oito minutos do dia oito de novembro de dois mil e

3 dezesseis, reuniram-se no Laboratório de Hardware, Bloco 6, no Campus de

4 Frederico Westphalen, sob a presidência do Vice Diretor do Campus, Professor

5 Igor Senger, os Conselheiros: Rafaelo Balbinot, Chefe do Departamento de

6 Engenharia Florestal; Aline Ferrão Custódio Passini, Subchefe do Departamento

7 de Engenharia e Tecnologia Ambiental; Guilherme Bernardino da Cunha, Chefe

8 do Departamento de Tecnologia da Informação; Rafael Foletto, Subchefe do

9 Departamento de Ciências da Comunicação; Denise Schmidt, Coordenadora

10 Substituta do Programa de Pós Graduação em Agronomia, Agricultura e

11 Ambiente; Gizelli Moiano de Paula, Coordenadora do Curso de Agronomia; Bruno

12 Sega lia Pizzolatli, Coordenador Substituto do Curso de Engenharia Ambiental e

13 Sanitária; Edner Baumhardt, Coordenador do Curso de Engenharia Florestal;

14 Patrícia Milano Persigo, Coordenadora do Curso de Relações Públicas -

15 Bacharelado; Cláudia Herte de Moraes, Coordenadora Substituta do Curso de

16 Jornalismo - Bacharelado, Fábio Desconsi e Rafael Chaves Ferreira,

17 representantes dos servidores técnicos administrativos, Carine Zandoná e

18 Rodrigo D'avila, representantes dos discentes de Graduação e Felipe Schwerz

19 representante dos discentes da Pós Graduação, para a quinta reunião do

20 Conselho do Campus de Frederico Westphalen, na qual foram deliberados os

21 seguintes assuntos: Leitura e aprovação da ata da quarta reunião do

22 Conselho, Pareceres da CLN, PDU - Plano de Desenvolvimento da Unidade -

23 Comissão de Planejamento, Comissão de Eventos e Formaturas, Comissão

24 para Eleição de Coordenadores de Cursos, Aprovação da Alocação do

25 Laboratório de Processamento e Secagem de Madeira, Indicação de Membro

26 para compor a Comissão Setorial de Avaliação, Indicação de Membro para

27 compor a CIAPPC - Comissão de Implantação e Acompanhamento de,/{

28 Projetos Pedagógicos de Cursos, Homologação do Fórum de Cursos do

29 Campus-FW e Assuntos Gerais. Inicialmente o Professor Igor Sen er saud

lA4 8(tiiM '<'6 ffJ ~ ~ ~ ~



Ministério da Educação
Universidade Federal de Santa Maria

Campus de Frederico Westphalen

Conselho do Campus

1960

30 todos, e justificou a ausência do Diretor do Campus Professor Arci Dirceu

31 Wastowski, que estava participando de uma banca de Concurso na Universidade

32 Regional Integrada-URI. Em seguida houve uma alteração na ordem da pauta da

33 reunião, sendo que os primeiros assuntos abordados foram Leitura e aprovação

34 da Ata da reunião anterior, indicação de Membro para compor a Comissão

35 Setorial de Avaliação e indicação de Membro para compor a CIAPPC -

36 Comissão de Implantação e Acompanhamento de Projetos Pedagógicos de

37 Cursos. A secretária do Conselho Terezinha de Fátima Poncio procedeu a leitura

38 da Ata da quarta reunião do conselho, em apreciação foi aprovada com as

39 seguintes alterações: correção do texto da linha 141 e na linha 183 acrescentar

40 Simpósio Internacional da Comunicação. Em seguida, em pauta Membro para

41 compor a Comissão Setorial de Avaliação CSA. Foi aprovado no Conselho o

42 nome da professora Aline Ferrão Custódio Passini que se disponibilizou em

43 participar. Na sequencia, Membro para compor a Comissão Setorial de

44 Avaliação e indicação de Membro para compor a CIAPPC. Foi aprovado como

45 representante titular a professora Gizelli Moiano de Paula e a professora Patrícia

46 Milano Pérsigo representante suplente. Na sequencia, homologação do Fórum

47 de Cursos do Campus-FW. Quanto a essa temática a professora Patrícia Milano

48 Pérsigo passou a explanar sobre esse fórum, ressaltando as ações que surgiram

49 e as atividades que estão sendo realizadas a partir do fórum, uma avaliação muito

50 positiva para os cursos como um todo no Campus, pois possibilitou que para

51 várias questões que surgiram e foram tratadas no Fórum, juntos se encontrou

52 uma solução. Continua dizendo que esses encontros tem alinhado o discurso dos

53 cursos e contribuído para reivindicações junto a sede, de forma que não é mais

54 um coordenador que aponta a necessidade, mas sim o grupo que mostra a

55 demanda e tem conseguido bons resultados junto a Pró Reitoria de GradUação.~ "<:l

56 Na mesma direção o professor Igor enfatiza que essa afinidade favorece as (J--€-

57 atividadesdo dia a dia junto aos discentesdos diferentescursos do Campus.A \$
58 professora Gizelli Moiano de Paula salientou que todos os servidores técnicos
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60 fazem parte do Fórum dos Cursos e essa parceria entre os coordenadores e em

61 conjunto com os servidores técnicos administrativos que fazem parte da

62 Secretaria dos Cursos de Graduação do Campus deu certo e vem contribuindo

63 positivamente para todos os Cursos. Em apreciação, foi homologado pelo

64 Conselho o Fórum dos Cursos de Graduação do Campus. Dando prosseguimento

65 a reunião Pareceres da CLN. O Conselheiro Rafael Chaves Ferreira procedeu a

66 leitura do Parecer de número 09/2016 Processo N° 23081.032720/2016-52

67 referente ao Projeto Político Pedagógico do Curso de Engenharia Florestal do

68 Campus de Frederico Westphalen, que já havia sido aprovado por ad referendum

69 pela Direção do Campus, por solicitação da Coordenação do Curso de

70 Engenharia Florestal. A Comissão de Leis e Normas emitiu parecer favorável à

71 aprovação do Projeto Político Pedagógico do Curso de Engenharia Florestal. Em

72 apreciação foi aprovado por unanimidade pelos conselheiros. Continuando com a

73 palavra o Conselheiro Rafael Chaves Ferreira procedeu a leitura do Parecer

74 N°10/2016, referente ao Processo de número 23081.016279/2015-81 do

75 Concurso Público para professor adjunto na área de Ciências Sociais

76 Aplicadas/Comunicação, Subárea de Comunicação visual, do Departamento de

77 Ciências da Comunicação do Campus de Frederico Westphalen, que aprovou os

78 seguintes candidatos: Paulo Cesar Vialle Munhoz aprovado em primeiro lugar

79 com nota final Oito virgula noventa e sete e Neli Fabiane Mombelli aprovada em

80 segundo lugar com nota final sete virgula zero. A Comissão de Leis e Normas

81 emitiu parecer favorável a homologação do referido concurso. Em apreciação foi

82 aprovado por unanimidade pelos Conselheiros. Na sequencia o professor Igor

83 explana sobre o Plano de Desenvolvimento da Unidade - PDU e a composição

84 de uma Comissão de Planejamento. Segue explicando que todos estão

85 acompanhando o Plano de Desenvolvimento Institucional da UFSM e que cabe ao

86 Campus de Frederico Westphalen, construir o Plano de Planejamento da

87 Unidade. A Pro reitoria de Planejamento está conduzindo esse trabalho lá na sede

88 e se propôs a auxiliar na construção do Plano da Unidade Campus de Frederi

89 Westphalen. O professor Igor salienta a necessidade do Campu trabalhar o "~"J!'.Io.
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90 planejamento e ressalta que não é um plano da gestão e sim um planejamento

91 estratégico para a unidade de Frederico Westphalen. Continua explanando que a

92 ideia é se fazer as discussões sobre as questões estratégicas que o Campus

93 quer ou almeja alcançar e isso é um processo que vai ser sistematizado no

94 Conselho, mas que precisa abrir para discussões nos departamentos, nos cursos,

95 o planejamento dos Cursos, o que os cursos querem, quais as estratégias dos

96 cursos, dos departamentos, para a partir daí se construir o Planejamento

97 Estratégico da Unidade. A Proplan sugeriu uma Comissão técnica para auxiliar a

98 construir esse plano de desenvolvimento da Unidade. A direção sugeriu uma

99 Comissão formada pelos administradores do Campus, que seria uma Comissão

100 Executiva para conduzir esse processo, auxiliando na metodologia, na compilação

101 de dados, ou seja na execução de todo o processo junto aos Cursos, aos

102 Departamentos e junto ao Conselho do Campus. Ainda nessa temática. informou

103 que no dias dezessete e vinte e dois de novembro de 2016, os Técnicos da

104 PROPLAN virão ao Campus para num primeiro momento explanar sobre a

105 metodologia de planejamento e também para iniciar os primeiros trabalhos sobre

106 o planejamento estratégico da unidade, com relação a missão, visão, pontos

107 fortes, pontos fracos, ameaças e oportunidades. Após várias considerações, ficou

108 aprovado pelo Conselho a Comissão técnica de planejamento composta pelos

109 Servidores Técnicos administradores do Campus de Frederico Westphalen que

110 irão auxiliar e coordenar as atividades de planejamento da unidade. Em seguida

111 deliberou-se sobre Comissão de Eventos e Formaturas. Nessa temática o

112 professor Igor explicou que a ideia dessa comissão é buscar padronizar e

113 organizar os eventos do Campus. Existe uma resolução que regulamenta as

114 formaturas na UFSM, porém com relação aos eventos sente a necessidade de

115 uma organização maior no sentido de padronizar os eventos institucionais. Nesse

116 contexto, a professora Patrícia Milano Persigo explicou que com relação a

117 formatura solene já existe uma resolução da UFSM que normatiza essas

118 formaturas e que no Campus de Frederico Westphalen

119 Cursos, juntamente com a direção, procuram seguir essa esolução, explica
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120 aos discentes, passando essas informações à comissão de formaturas, quando

121 possível é realizado uma conversa com a comissão de formaturas das empresas

122 responsáveis pela organização das formaturas solenes . Continua explanando

123 que com relação as formaturas de gabinetes também há um cronograma de

124 agendamento junto a direção e que pode permanecer da mesma forma que estão

125 acontecendo, sendo responsáveis a direção e as Coordenações dos Cursos, e

126 seguindo a resolução da UFSM, porém que haja um servidor da direção

127 auxiliando nesse período de formaturas. Na temática eventos, houve várias

128 considerações pelos conselheiros, como definição de evento institucional, como

129 serão organizados, quem serão os responsáveis pela organização e execução

130 das ações referente aos eventos. Após as discussões, ficou o encaminhamento

131 de esse assunto eventos institucionais, será melhor discutido, será feito uma

132 conversa com as pessoas que se dispuseram a auxiliar na organização e será

133 retomado numa próxima reunião do Conselho. Na sequencia Comissão para

134 Eleição de Coordenadores de Cursos. o professor Igor explicou que dois

135 Cursos, Sistemas de Informação tem Coordenadora pro tempore e o Curso de

136 Engenharia Florestal, a coordenação vai até 15 de dezembro de 2016, dessa

137 forma é necessário uma comissão para realizar esse processo. Após algumas

138 considerações, a Comissão responsável pela eleição de coordenadores de

139 cursos ficou composta pela Professora Gizelli Moiano de Paula, Técnicos

140 Administrativos Fábio Desconsi e Rafael Chaves Ferreira e representante

141 discente Felipe Schwerz. O próximo item de pauta aprovação da Alocação do

142 laboratório de Processamento e Secagem de Madeira. Sobre esse assunto o

143 professor Rafaelo Balbinott explanou que para atender a viabilidade técnica e de

144 custos a Comissão de zoneamento optou por alocar o laboratório de

145 processamento e secagem de madeira ao lado do prédio da mecanização. Em

146 apreciação, foi aprovado pelo Conselho. Dando continuidade a sessão Assuntos \\ ~

147 gerais. O professor Igor fez a prestação de contas do jantar dos 10 anos da r\~
148 UFSM, apresentou a todos o contrato com o restaurante Bistrô Eventos. Ainda

149 com a palavra, agradeceu os Coordenadores de Cursos e diais servidores
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150 colaboraram na divulgação da Instituição no ENEM. Na oportunidade,

151 parabenizou a iniciativa do Fórum dos Coordenadores de cursos na realização do

152 evento com os diretores de escolas de ensino médio. Explanou, também, sobre o

153 memorando da PROGEP referente as férias, pediu aos chefes de departamentos

154 que observem o período letivo para que, na medida do possível, não coincida com

155 o período de férias do docente. Ainda em assuntos gerais, o professor Rafaelo

156 Balbinot solicitou que a direção convoque uma reunião entre os Chefes de

157 departamentos e os técnicos de laboratórios, com o intuito de iniciar um diálogo.

158 Ficou marcada a data de 23 de novembro de 2016 para essa reunião. Na

159 sequencia o professor Guilherme fez um pedido aos Chefes de Departamentos,

160 para que lembrem aos professores que após utilizar as salas de Software e

161 Hardware que apaguem o quadro ao terminar a sua aula, desliguem os

162 computadores, enfim colaborem com a organização e manutenção das referidas

163 salas. Por fim, o conselheiro Fábio Desconsi informou que a UFSM está

164 desenvolvendo o Plano Diretor de Tecnologia da Informação e dentro dessa

165 temática, o grupo de trabalho da sede realizará uma reunião com a direção do

166 Campus e posteriormente estará enviando a toda a comunidade acadêmica da

167 UFSM, um formulário via sistema, com a finalidade de levantamento de

168 necessidades o que vai contribuir para a elaboração do plano de TI. Esgotada a

169 ordem do dia e como ninguém mais fez uso da palavra, o Vice diretor Igor Senger

170 deu por encerrada a sessão e, para constar eu, Terezinha de Fatima Poncio,

171 secretária do cons~ei a presente Ata que será assinada por todos os
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