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ATA DA 61a REUNIÃO DO CONSELHO DO

CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR NORTE-RSo

1 Às nove horas e vinte minutos do dia vinte e quatro de abril do ano de dois mil e

2 doze, 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; Rafael Lazzari, Vice-Diretor do CES-

5 NORS; Luciana Fagundes Christofari, Coordenadora do Curso de Zootecnia; Rosane

6 Beatriz Severo, Coordenadora Substituta do Curso de Sistemas de Informação; Cristiane

7 Rosa Moreira, Coordenadora do Curso de Administração; André Quiroga Sandi, Coor-

8 denador do Curso de Relações Públicas Ênfase em Multimídia; Elias José Mengarda,

9 Chefe Substituto do Departamento de Ciências da Comunicação; Orlando de Carvalho

10 Junior, Chefe Substituto do Departamento de Ciências Agronômicas e Ambientais; Pe-

11 dro Daniel da Cunha Kemerich, Coordenador do Curso de Engenharia Ambiental; Luiz

12 Anildo Anacleto da Silva, Chefe do Departamento de Ciências da Saúde; José Alexan-

13 dre Magrini Pigatto, Chefe do Departamento de Administração; Magda Lea Bolzan Za-

14 non, Coordenadora do Curso de Engenharia Florestal; Elson Martins Coelho, Chefe do

15 Departamento de Zootecnia e Ciências Biológicas; Fábio da Silva, Coordenador do Cur-

16 so de Comunicação Social - Habilitação Jornalismo; Cariza Teixeira Bohrer, Coordena-

17 dora do Curso de Nutrição; Fabiano de Oliveira Fortes, Chefe do Departamento de En-

18 genharia Florestal; Daniela Dias Kuhn, Coordenadora do Curso de Ciências Econômi-

19 cas; Marta Cocco da Costa, Coordenadora Substituta do Curso de Enfermagem; Liliana

20 Essi, Coordenadora do Curso de Ciências Biológicas; Velei Queiroz de Souza, Coorde-

21 nador do Curso de Mestrado em Agronomia - Agricultura e Ambiente; os técnicos ad-

22 ministrativos Fernando Leviski Bueno, Chefe da Seção Administrativa do CESNORS,

23 secretário da reunião; Paulo Roberto Bairros da Silva, representante dos servidores Téc-

24 nico-Administrativos do campus Frederico Westphalen; E1ci Marizete Pereira de Var-

25 gas, representante dos servidores Técnico-Administrativos do campus Frederico Wes-

26 tphalen; Aldoir Almeida Gusmão, representante dos servidores Técnico-Administrativos

27 do campus Palmeira das Missões. O Diretor do CESNORS, professor Genesio, deu por

28 aberta a sessão, iniciando com a verific ão da pauta do dia: o professor Fabiano solici-
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1 tou a exclusão da pauta da apreciação da nova proposta de IDR porque a Comissão de

2 Distribuição de Recursos não chegou a um consenso, o professor Elson solicitou a inclu-

3 são da aprovação da criação de disciplinas ofertadas pelo Departamento de Zootecnia e

4 Ciências Biológicas. A seguir foi realizada a posse de novos conselheiros: professora

5 Rosane Severo, professora Daniela Kuhn, professora Magda Zanon e professor Orlando

6 de Carvalho. Aprovação da ata número 60. Não houve considerações dos presentes e a

7 Ata foi aprovada por unanimidade. Foi passada a palavra a Comissão de Legislação e

8 Normas (CLN) para leitura de pareceres. O técnico-administrativo Aldoir fez a leitura

9 do Parecer 06/12 da CLN sobre Concurso Público para professor adjunto na área de Ci-

10 ências Agrárias - sub-área Agronomia! Agrometeorologia do Departamento de Ciências

11 Agronômicas e Ambientais, no qual foram aprovados os seguintes candidatos: Cleusa

12 Adriane Menegassi Bianchi Kruger, com nota final 9,09; Gizelli Moiano de Paul a, com

13 nota final 7,75; Astor Henrique Nied, com nota final 7,39. O parecer da comissão é fa-

14 vorável a aprovação do referido concurso e foi aprovado por unanimidade. O professor

15 Elson expôs que os professores João Pedro Velho e Rafael Lazzari irão lecionar discipli-

16 nas no Programa de Pós-Graduação em Zootecnia, e o Departamento de Zootecnia e Ci-

17 ências Biológicas está propondo a criação de duas disciplinas para serem ofertadas no

18 Curso de Pós-graduação em Zootecnia, segue os nomes das disciplinas: Nutrição e Saú-

19 de de Peixes Cultivados e Impactos Ambientais das Criações Animais. O professor Ra-

20 fael expôs após aprovação da criação das disciplinas neste Conselho seguirá em tramita-

21 ção no CCR e PRPGP. Em votação foi aprovada por unanimidade a criação das discipli-

22 nas. Assuntos Gerais. O professor Elias expôs que o Departamento de Ciências da Co-

23 municação sugeriu levar ao Conselho a criação de uma comissão para fazer a distribui-

24 ção dos técnicos-administrativos laboratoristas para os Departamentos, falou também

25 que não há técnicos-administrativos laboratoristas que atendam o Departamento de Ci-

26 ências da Comunicação, mas que irá chegar em breve, ainda expôs que quando criaram

27 as Chefias de Departamento foi criada uma comissão que definiria como seriam lotados

28 os técnicos laboratoristas nos Departamentos. O professor Elson citou Memorando que o

29 Departamento de Zootecnia e Ciências Biológicas encaminhou em 21/06/2011 sobre a

30 lotação dos técnicos-administrativos laboratoristas e falou que não teve uma resposta da

31 Direção. O professor Luiz Anildo falou que em Palmeira das Missões foi feito trabalho

32 para lotação dos técnicos-administrativos laboratoristas nos Departamentos mas não
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1 aconteceu a lotação. O professor Fabiano questionou se a Direção tem interesse em lotar

2 os laboratoristas nos Departamentos, falou que faz um ano que memorando vai e memo-

3 rando vem e não foi para frente, falou também que sentiu-se usado e não aconteceu a 10-

4 tação nos Departamentos por que não existia interesse de algumas pessoas. O professor

5 Velei falou que deve ser dado estímulos aos técnicos laboratoristas que seja desvincula-

6 da ação deles somente para o ensino, pois há laboratórios de rotina com equipamentos

7 que não estão em uso por falta de um técnico laboratorista permanente. O técnico-admi-

8 nistrativo Paulo expôs que os técnicos laboratoristas nunca se negaram a conversar sobre

9 lotação, desde que sejam chamados a participar das discussões na comissão. O professor

10 Rafael falou que gostaria de fazer parte da comissão representando a Direção. O técnico-

11 administrativo Aldoir expôs que o professor Genesio apresentou planilha com laborató-

12 rios que cada técnico laboratorista ficaria responsável, falou que a distribuição não foi

13 contestada e que o grupo achou que ficaria melhor pois seriam mais valorizados e teriam

14 mais capacitação. O professor Genesio falou que foi realizada reunião em Frederico

15 Westphalen com os técnicos-administrativos laboratoristas e não houve consenso quanto

16 a lotação nos Departamentos, e acrescentou que o professor Fabiano estava junto. O pro-

17 fessor Fabiano comentou que foi realizada a reunião e desta ficou acordado que os Che-

18 fes de Departamento iriam levar um esboço (proposta) para lotação, falou também este

19 esboço foi enviado aos técnicos laboratoristas por e-mail e não tiveram resposta. A pro-

20 fessor Marta falou que deve-se considerar o trabalho que foi feito e dar seguimento para

21 resolver. O professor Fabiano sugeriu que o professor Rafael faça discussão com chefes

22 de Departamento e técnicos-administrativos para acertar distribuição. O professor Elias

23 retira proposta de criação de comissão sugerida pelo Departamento de Ciências da Co-

24 municação. Foi definição que o professor Rafael irá se reunir com chefes de Departa-

25 mento e técnicos-administrativos laboratoristas para definir sobre lotação. O professor

26 Elson questionou sobre a remoção do biólogo que atende o Departamento de Zootecnia

27 e Ciências Biológicas, falou que ficou sabendo informalmente seria reposto por um téc-

28 nico em biologia, cargo de nível médio. O professor Genesio respondeu que não sabe in-

29 formar no momento e precisa verificar. O professor Elson solicita que seja feita comuni-

30 cação oficial sobre saída de servidores que trabalham com os departamentos. O profes-

31 sor Rafael comunicou sobre pedido da Comissão de Ensino, Pesquisa e Extensão em que

32 solicita destinação de recurso do Centro para complementação de recurso necessário ao
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1 pagamento de bolsas FIPE. O professor Velei comentou que o Centro paga bolsas FIPE

2 e o CNPq dá em contrapartida bolsas PffirC. O professor Fabiano falou que para fazer

3 IDR precisa de informações sobre gastos de transferência e também solicitou que a Dire-

4 ção faça um levantamento dos gastos com deslocamentos entre os campi para que estas

5 despesas sejam pagas pela sede, conforme combinado em reunião com Reitor. O técni-

6 co-administrativo Aldoir fez questionamento sobre diária para servidor participar de

7 evento que não foi paga, e que depois um técnico-administrativo de Frederico Westpha-

8 len recebeu valor semelhante. O professor Genesio solicitou que o questionamento seja

9 feito formalmente a Direção. O professor Elson solicitou que seja indicado representante

10 para CLN do campus de Frederico Westphalen na vaga da professora Adriana Salamoni.

11 Foi indicada a professora Magda Zanon. Sobre a Profitec o professor Genesio expôs que

12 havia informado que o Centro não tem condição de participar em função de custos para

13 levar alunos e pagar diárias, mas que a Reitoria indicou novas possibilidades de custeio

14 e que o professor Rafael esta acompanhando o caso. Esgotada a ordem do dia e como

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

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

17 os participantes.
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Centro de Educ-'Ç.Jo Superior Norte- RS

LISTA DE ASSINATURAS DA ATA DA 61a REUNIÃO DO CONSELHO DO

CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR NORTE-RS.

Data: 241 04 1 2012 Horário: \) :~ Local: Y.à~ 1~,campus de Palmeira das Missões.

Vilmar de Jesus de Assunção

NOME DO CONSELHEIRO AS&INATURA I I
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Fábio da Silva ~
Gelson Antonio Gross v »<:
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Helaine Abreu Rosa
Jacson Rodrigues França 1 ------
José Alexandre Mazrini Pizatto f...-// "'::J~
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Luciana Fagundes Christofari U, UfYI. .

Marcelo de Lara Flor
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Mariele Fioreze
Nara Martini Bizolin
Paulo Roberto Bairros da Silva
Pedro Daniel da Cunha Kemerich
Rafael Lazzari
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Vanderlei Rodrigues da Silva
Velei Queiroz de Souza
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