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ATA DA 64a REUNIÃO DO CONSELHO DO

CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR NORTE-RS.

1 Às nove horas e dez minutos do dia catorze de agosto do ano de dois mil e doze,

2 reuniram-se no Centro de Educação Superior Norte-RS, no campus de Frederico Wes-

3 tphalen, os membros do Conselho do CESNORS, estando presentes os professores Gene-

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

5 Luciana Fagundes Christofari, Coordenadora do Curso de Zootecnia; José de Pietro Neto,

6 Coordenador Substituto do Curso de Administração; Elias José Mengarda, Chefe Substi-

7 tuto do Departamento de Ciências da Comunicação; Luiz Anildo Anacleto da Silva, Che-

8 fe do Departamento de Ciências da Saúde; José Alexandre Magrini Pigatto, Chefe do De-

9 partamento de Administração; Magda Lea Bolzan Zanon, Coordenadora do Curso de En-

IO genharia Florestal; Elson Martins Coelho, Chefe do Departamento de Zootecnia e Ciên-

11 cias Biológicas; Fábio da Silva, Coordenador do Curso de Comunicação Social - Habili-

12 tação Jornalismo; Vanderlei Rodrigues da Silva, Coordenador do Curso de Agronomia;

13 Nilson Luiz Costa, Coordenador do Curso de Ciências Econômicas; Liliana Essi, Coorde-

14 nadora do Curso de Ciências Biológicas; Velei Queiroz de Souza, Coordenador do Curso

15 de Mestrado em Agronomia - Agricultura e Ambiente; Pedro Daniel da Cunha Kerneri-

16 ch, Coordenador do Curso de Engenharia Ambiental; André Quiroga Sandi, Coordenador

17 do Curso de Relações Pública - Multimídia; Cariza Teixeira Bohrer, Coordenadora do

18 Curso de Nutrição; Fabiano de Oliveira Fortes, Chefe do Departamento de Engenharia

19 Florestal; Nara Martini Bigolin, Coordenadora do Curso de Sistemas de Informação; Or-

20 lando de Carvalho Junior, Chefe Substituto do Departamento de Ciências Agronômicas e

21 Ambientais; os técnicos administrativos Fernando Leviski Bueno, Chefe da Seção Admi-

22 nistrativa do CESNORS, secretário da reunião; Ricardo Cocco, representante dos servi-

23 dores Técnico-Administrativos do campus Frederico Westphalen; Mabel Molinari, repre-

24 sentante dos servidores Técnico-Administrativos do campus Palmeira das Missões; Vi-

25 viane de Oliveira Garcia, representante dos servidores Técnico-Administrativos do cam-

26 pus Palmeira das Missões; Mariele Fioreze, representante discente do campus Frederico

27 Westphalen. Marcos Vinicius Lazzaretti, representante discente substituto do campus

28 Palmeira das Missões; Fernanda Duarte Mattje; representante discente do campus Pal-

29 me ira das Missões. O Diretor do CESNORS, professor Genesio, deu por aberta a sessão,
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1 e de imediato realizou a posse dos novos conselheiros, Nilson Luiz da Costa, José de Pie-

2 tro e Femanda Duarte Mattje. Passou-se para a aprovação da ata número 63. Não houve-

3 ram considerações. Em regime de votação a ata 63 deste Conselho foi aprovada por una-

4 nimidade. A seguir foi passada a palavra à Comissão de Legislação e Normas (CLN) para

5 leitura de pareceres" A professora Magda fez a leitura do Parecer 13/12 da CLN sobre

6 Concurso Público para professor Adjunto na área de Ciências Exatas e da Terra, sub-área

7 Metodologia e Técnicas de Computação, do Departamento de Engenharia Florestal. O

8 parecer da comissão é favorável a aprovação do referido Concurso Público e foi aprovado

9 por unanimidade. A servidora Mabel fez a leitura do Parecer 14/12 da CLN sobre Con-

10 curso Público para professor Adjunto na área de Educação/Fundarnentos da

11 Educação/Planejamento e Avaliação Educacional, do Departamento de Zootecnia e Ciên-

12 cias Biológicas, no qual foi aprovado o seguinte candidato: André Boccasius Siqueira,

13 com nota final 8,77. O parecer da comissão é favorável a aprovação do referido concurso

14 e foi aprovado por unanimidade. A servidora Mabel fez a leitura do Parecer 15/12 da

15 CLN sobre Concurso Público para professor Adjunto na área Nutrição, sub-área Dietéti-

16 ca, do Departamento de Ciências da Saúde, no qual foi aprovada a seguinte candidata:

17 Gitane Fuke, com nota final 7,09. O parecer da comissão é favorável a aprovação do refe-

18 rido Concurso e foi aprovado por unanimidade. A servidora Mabel fez a leitura do Pare-

19 cer 16/12 da CLN sobre Concurso Público para professor Assistente na área Metodologia

20 e Técnicas da Computação, sub-área Sistemas de Informação, do Departamento de Enge-

21 nharia Florestal, no qual não houve candidatos aprovados. O parecer da comissão é favo-

22 rável a aprovação do referido Concurso e foi aprovado por unanimidade. A professora

23 Magda fez a leitura do Parecer 17/12 da CLN sobre Concurso Público para professor Ad-

24 junto na área de Nutrição/Saúde Pública, do Departamento de Ciências da Saúde, no qual

25 foram aprovados os seguintes candidatos: Vanessa Ramos Kirsten, com nota final 7,96 e

26 Femanda Souza de Bairros, com nota final 7,01. O parecer da comissão é favorável a

27 aprovação do referido Concurso e foi aprovado por unanimidade. A servidora Mabel fez

28 a leitura do Parecer 18/12 da CLN sobre Concurso Público para professor Assistente na

29 área de Economia sub-área Método e Modelos Matemáticos Econométricos, do Departa-

30 mento de Administração, no qual foi aprovada a seguinte candidata: Sibele Vasconcelos

31 de Oliveira, com nota final 8,17. O parecer da comissão é favorável a aprovação do refe-

32 rido Concurso e foi aprovado por unanimidade. A professora Magda fez a leitura do Pare-

33 cer 19/12 da CLN sobre Concurso Público para professor Assistente na área de Adminis-
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1 tração, sub-área Administração Financeira, do Departamento de Administração, no qual

2 foram aprovados os seguintes candidatos: Luis Carlos Zucatto, com nota final 8,24 e

3 Everton Anger Cavalheiro, com nota final 7,28. O parecer da comissão é favorável a

4 aprovação do referido Concurso e foi aprovado por unanimidade. A professora Magda

5 fez a leitura do Parecer 20/12 da CLN sobre Acordo de Cooperação Técnica a ser firma-

6 do entre o IF Farroupilha e a UFSM. O parecer da comissão é favorável a aprovação do

7 referido Acordo de Cooperação Técnica e foi aprovado por unanimidade. O professor EI-

8 son fez a leitura do Parecer 21/12 da CLN sobre Acordo de Cooperação Técnica a ser

9 firmado entre a Universidade Federal Tecnológica do Paraná - UFTPR e a UFSM. O pa-

10 recer da comissão é favorável a aprovação do referido Acordo de Cooperação Técnica e

11 foi aprovado por unanimidade. O professor Elson fez a leitura do Parecer 22/12 da CLN

12 sobre autorização para reoferta do Curso de Bacharelado em Administração Pública, na

13 modalidade a distância, dentro do Projeto Universidade Aberta do Brasil. O parecer da

14 comissão é favorável a aprovação reoferta do Curso de Bacharelado em Administração

15 Pública e foi aprovado por unanimidade. A professora Magda fez a leitura do Parecer

16 23/12 da CLN sobre autorização para reoferta do Curso de Especialização em Gestão de

17 Organização Pública em Saúde, na modalidade a distância, dentro do Projeto Universida-

18 de Aberta do Brasil. O parecer da comissão é favorável a aprovação reoferta do Curso de

19 Especialização em Gestão de Organização Pública em Saúde e foi aprovado por unanimi-

20 dade. A professora Magda fez a leitura do Parecer 24/12 da CLN sobre Concurso Público

21 para professor Assistente na área de Ciências Sociais Aplicadas, sub-área Relações Públi-

22 cas e Propaganda, do Departamento de Ciências da Comunicação, no qual foram aprova-

23 dos os seguintes candidatos: Daiane Scheid, com nota final 7,41 e Patrícia Milano Persi-

24 go com nota final 7,39. O parecer da comissão é favorável a aprovação do referido Con-

25 curso e foi aprovado por unanimidade. A professora Magda fez a leitura do Parecer 25/12

26 da CLN sobre Concurso Público para professor Assistente na área de Ciências Sociais

27 Aplicadas, sub-área Relações Públicas e PropagandaIProgramação Visual/Comunicação

28 Visual, do Departamento de Ciências da Comunicação, no qual não houve candidatos

29 aprovados. O parecer da comissão é favorável a aprovação do referido Concurso e foi

30 aprovado por unanimidade. Próximo item de pauta: autorização de abertura de concurso

31 público na classe de Assistente para o Departamento de Ciências Agronômicas e Ambi-

32 entais. O professor Genesio passou a palavra ao professor Orlando. O Professor Orlando

33 passou informações sobre a solicitação de abertura de Concurso Público na classe de As-
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1 sistente que será na área de Engenharia Sanitária, sub-área Tratamento de Águas de

2 Abastecimento e Residuárias, com uma vaga, em regime de trabalho de 40 horas - Dedi-

3 cação Exclusiva, e expôs os motivos da solicitação. Em regime do votação foi aprovado

4 por unanimidade a autorização para abertura de Concurso Público na classe Assistente

5 para o Departamento de Ciências Agronômicas e Ambientais. Próximo item de pauta:

6 substituição de representantes na Comissão de Implantação e Acompanhamento de Proje-

7 tos Pedagógicos de Curso da UFSM - CIAPPC. Professor Genesio leu Portaria N. 61.296

8 que nomeia os representantes do CESNORS sendo o professor Edison Cantarelli e a pro-

9 fessora Fernanda Cristina Breda Mello. O professor Genesio ressaltou que a professora

10 Fernanda Breda já não faz parte do quadro de servidores do Centro e necessita ser substi-

11 tuída assim como o professor Edison Cantarelli que solicitou a sua substituição. O Pro-

12 fessor Rafael falou que a professora Luciana Christofari colocou-se a disposição para in-

13 tegrar a CIAPPC. O professor Pedro também colocou-se a disposição. Foram aprovados

14 os dois nomes, e passam a representar o CESNORS na CIAPPC os professores Luciana

15 Christofari e Pedro Kemerich. Próximo ponto de pauta: distribuição cinco vagas REUNI

16 remanescentes. O professor Genesio iniciou falando que este será o último ano do REU-

17 NI, tanto para recursos financeiros quanto vagas de servidores, a seguir o professor Gene-

18 sio expôs que o Centro recebeu vagas docentes referentes aos cursos novos e oito vagas

19 advindas de ampliação de vagas discentes, do total de vagas que o CESNORS recebeu te-

20 mos sete vagas que não foram para concurso, duas são do Curso de Sistemas de Informa-

21 ção e cinco são para distribuir entre os Cursos novos. A seguir foi passada a palavra para

22 o professor Orlando ler ata da reunião entre Direção, Coordenadores de Curso e Chefes

23 de Departamento sobre a distribuição das cinco vagas remanescentes do REUNI. A Ata

24 prevê a distribuição igualitária das 5 vagas para os cursos REUNI com exceção do Curso

25 de Administração já contemplado. Após a leitura o professor Velei ressaltou que desta

26 reunião só participaram Coordenadores de Graduação, e solicitou respeito ao Regimento

27 da UFSM no sentido de que os Cursos de Pós-Graduação sejam consultados sobre as

28 áreas de abertura de novos concursos. O professor Pigatto falou que a Chefia do Departa-

29 mento de Administração entende que a decisão sobre a destinação das vagas REUNI do

30 Curso de Administração não é de competência do Conselho do Centro e leu o seguinte

31 texto que foi transcrito a pedido do professor "o Curso de Administração do CESNORS

32 ao longo de cinco anos de oferta diurna e quatro anos e meio de oferta noturna gerou cen-

33 to e trinta e cinco vagas ad~a ingresso discente no CESNORS. A partir do :U-
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1 mento de trinta vagas anuais, ou seja, quinze vagas diurnas e quinze vagas noturnas, fo-

2 ram liberadas oito vagas adicionais de docentes. Destas, três vagas ficaram com o Curso

3 de Administração para mitigar o erro no projeto de implantação dos Cursos que previu

4 um quadro docente com quatorze vagas para dois cursos com oitenta alunos. A partir da

5 deliberação deste Conselho pela repartição das cinco vagas remanescentes entre os outros

6 Cursos e Departamentos, exceto os Cursos de Administração e Economia, o Departamen-

7 to de Administração e os Cursos de Administração e Economia entendem e propõe que a

8 oferta destas cento e trinta e cinco vagas deva ser reduzida para cinquenta ao longo de

9 cinco anos a partir do próximo vestibular. A cada ano um dos cursos contemplados deve-

10 rá aumentar a sua oferta em dezessete vagas e o Curso de Administração reduzir pelo

11 mesmo montante, até se atingir a redistribuição equitativa de 85 vagas. Desta forma, a di-

12 visão das vagas docentes e discentes encontrará razoabilidade e equilíbrio necessários". O

13 professor José de Pietro Neto leu o seguinte texto que foi transcrito a pedido do professor

14 "o professor José de Pietro solicitou que se a decisão do Centro fosse a de homologar a

15 distribuição das vagas conforme a proposta colocada em pauta então que as próximas va-

16 gas de expansão sejam distribuídas de forma estratégica e em igualdade de condições

17 com a da proposta nesta reunião, ou seja, o colegiado do Centro encontre quais as áreas

18 estratégicas que serão contempladas as vagas. Colocou ainda que a forma de distribuição

19 fere o artigo 10
, § 10 e o item I do artigo 20 do Decreto 6096/2007 no tocante ao aumento

20 de ingressos especialmente no noturno e a relação professor/vaga. O professor colocou

21 ainda que a distribuição de vagas pelo Centro não é coerente com o vínculo no fato gera-

22 dor da vaga e o recebimento da vaga pelo Curso que gerou a vaga ou o Departamento que

23 gerou a vaga, mas se assim for feito este fato deve servir de precedente jurídico para a

24 distribuição de novas vagas aos Departamentos. O professor argumentou ainda que os do-

25 cumentos citados de negociações anteriores não foram apresentados na reunião e também

26 não foram registrados em cartório para terem validade jurídica. E para finalizar colocou

27 que a distribuição das vagas fere a prerrogativa do programa de expansão dos Cursos de

28 Administração e Jornalismo por não cumprir com o recebimento dos professores para os

29 Cursos que realizaram a expansão". O professor Genesio falou que a redução de vagas

30 para o Vestibular do Curso de Administração passa por processo aberto pelo colegiado

31 do Curso, que deve ser encaminhado a este Conselho, e expôs que o Centro conseguiu

32 gerar oito vagas docentes a mais com a ampliação de vagas discentes, sendo que três fica-

33 ram diretamente com o Curso de Administração e as outras cinco seriam distribuídas ao
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1 final do REUNI. O professor Pigatto fez a proposta de que esta distribuição de vagas te-

2 nha parecer da CLN. O professor Vanderlei expôs que é preciso manter a decisão que foi

3 tomada na reunião de Coordenadores e decidir logo em função final do ano. O professor

4 André falou para não protelar a decisão que tem que ser tomada hoje, e sugeriu encami-

5 nhar para votação. A professora Luciana falou que mais uma vez há problema de doeu-

6 mentação de decisões tomadas em anos anteriores, e expôs que as áreas das vagas sejam

7 definidas pelo Conselho com prioridade para áreas básicas. A professora Liliana falou

8 que não tem segurança para votar pois não tem conhecimento de acordos anteriores e se-

9 gurança jurídica, expôs que seria incoerente de deixa-se de usar uma vaga que está sendo

10 ofertada para o Curso de Ciências Biológicas levando em conta a falta de professores em

11 algumas áreas do Curso, levantou também a questão sobre novas vagas criadas com am-

12 pliação de vagas discentes. O professor Elson expôs que fica estarrecido com habilidade

13 que alguns colegas tem de se posicionar de acordo com seus interesses, falou também que

14 quando as vagas foram criadas foi para atender demandas de cursos da expansão e agora

15 estamos disponibilizando para atender REUNI. A professora Cariza expôs que causa in-

16 segurança tomar decisão, reitera que precisa das vagas, mas questiona se realmente elas

17 seriam do Curso de Administração ou de outros Cursos. O professor Elias expôs que

18 quando se coloca que não esteve presente em decisões anteriores se coloca desconfiança

19 na representação, por que representantes de cada segmento estiveram na discussão ante-

20 rior. Em regime de votação duas propostas: se homologar Ata da reunião da Direção com

21 Coordenadores de Curso e Chefes de Departamento lida pelo professor Orlando fica a

22 distribuição de vagas estipulada nesta ata; caso não seja homologada a decisão da referida

23 ata inicia-se outra discussão. Após votação dez votos contra a homologação e dezesseis a

24 favor. Assuntos gerais. O professor Fabiano fez um relato da reunião do CEPE, falou que

25 houve uma discussão de seis horas e que ao fim foi paralisado o calendário acadêmico, o

26 primeiro semestre ficou em aberto, paralisando segundo semestre até que termine o pri-

27 meiro, os Cursos de EaD e Pós-Graduação poderão continuar o calendário normal, e caso

28 algum curso queira iniciar as aulas antes pode fazer solicitação ao Conselho e pode ser

29 autorizado. O professor Ve1ci falou que o Curso de Pós-Graduação em Agronomia -

30 Agricultura e Ambiente decidiu por iniciar as atividades seguindo o calendário normal. O

31 professor Genesio falou que chegaram e estão chegando novos colegas e não estão conse-

32 guindo apresentar a todos em função da greve, expôs ainda que a ampliação da banda da

33 Internet ainda não foi realizada em função que o pessoal responsável também está em
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1 greve. O professor Velei realizou convite para dia vinte de agosto assistir a primeira defe-

2 sa do Curso de Mestrado em Agronomia - Agricultura e Ambiente. Esgotada a ordem do

3 dia e como ninguém mais fez uso da palavra, o professor Genesio deu por encerrada a

4 sessão e, para constar, eu, Femando Leviski Bueno, lavrei a presente Ata que será assina-

S da por todos os participantes.

7



xeoera/ rV M"" d Ed -0«' Y(l rrusteno a ucaçao.~I~~~~Universidade Federal de Santa Maria
~ ~ ;;r Centro de Educação Superior Norte-RS/UFSM
~ l~ k Conselho do Centro. ç. lU
'? SAPI. ~'':

1960

CESNORS
Centro de Educaç.lO Superior Norte- RS

LISTA DE ASSINATURAS DA ATA DA 64a REUNIÃO DO CONSELHO DO

CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR NORTE-RS.

Data: 14/08/2012 Horário: ~: 1\::) Local: (0 ~ , campus de Frederico Westphalen.

Velei Queiroz de Souza
Viviane de Oliveira Garcia

Clóvis Orlando Da Rós

NOME DO CONSELHEIRO ASSINATURA
Andre Ouiroza Sandi
Cariza Teixeira Bohrer l YÃJ11. _.-I-. ~ <otz ,

Cleomar Marco Fabrizio 1 I

Cristiane Rosa Moreira

Fabiano de Oliveira Fortes
Elson Martins Coelho _./

Fábio da Silva
Gelson Antonio Gross
Genesio Mario da Rosa
Helaine Abreu Rosa
Jacson Rodrizues França
José Alexandre Magrini Pigatto
Liliana Essi
Luciana Fagundes Christofari
Luiz Anildo AnacJeto da Silva
Mabel Molinari
Magda Lea Bolzan Zanon
Marcelo de Lara Flor J J
Mariele Fioreze
Marina Demarco Minuzzi u
Nara Martini Bigolin
Nilson Luiz Costa
Pedro Daniel da Cunha Kemerich

-=::~ V '1.1

\.. / n If te< 11 'ri/LI (j)-

111

.>
Rafael Lazzari
Silvana Bastos Cogo Bisogno
Vanderlei Rodrigues da Silva

Assinatura de substituto de conselheiro:

Assinatura do secretário da reunião:
Fernando Leviski Bueno - ----------~~~~~~~~~----


