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ATA DA 6Y REUNIÃO DO CONSELHO DO

CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR NORTE-RS.

1 Às nove horas e quinze minutos do dia trinta de outubro do ano de dois mil e doze,

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

3 sões, os membros do Conselho do CESNORS, estando presentes os professores Genesio

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

5 ciana Fagundes Christofari, Coordenadora do Curso de Zootecnia; Elias José Mengarda,

6 Chefe Substituto do Departamento de Ciências da Comunicação; José Alexandre Magrini

7 Pigatto, Chefe do Departamento de Administração; Magda Lea Bolzan Zanon, Coordena-

8 dora do Curso de Engenharia Florestal; Elson Martins Coelho, Chefe do Departamento de

9 Zootecnia e Ciências Biológicas; Fábio da Silva, Coordenador do Curso de Comunicação

10 Social - Habilitação Jornalismo; Vanderlei Rodrigues da Silva, Coordenador do Curso de

11 Agronomia; Nilson Luiz Costa, Coordenador do Curso de Ciências Econômicas; Liliana

12 Essi, Coordenadora do Curso de Ciências Biológicas; Velei Queiroz de Souza, Coordena-

13 dor do Curso de Mestrado em Agronomia - Agricultura e Ambiente; Pedro Daniel da Cu-

14 nha Kemerich, Coordenador do Curso de Engenharia Ambiental; André Quiroga Sandi,

15 Coordenador do Curso de Relações Pública - Multimídia; Cariza Teixeira Bohrer, Coor-

16 denadora do Curso de Nutrição; Fabiano de Oliveira Fortes, Chefe do Departamento de

17 Engenharia Florestal; Clovis Orlando Da Rós, Chefe do Departamento de Ciências Agro-

18 nômicas e Ambientais; Adriano Lago, Coordenador Substituto do Curso de Administra-

19 ção; Marta Cocco da Costa, Coordenadora do Curso de Enfermagem; os técnicos admi-

20 nistrativos Fernando Leviski Bueno, Chefe da Seção Administrativa do CESNORS, se-

21 cretário da reunião; Marina Demarco Minuzzi, representante dos servidores Técnico-Ad-

22 ministrativos do campus Frederico Westphalen; Mabel Molinari, representante dos servi-

23 dores Técnico-Administrativos do campus Palmeira das Missões; Viviane de Oliveira

24 Garcia, representante dos servidores Técnico-Administrativos do campus Palmeira das

25 Missões; Cleomar Marcos Fabrizio, representante dos servidores Técnico-Administrati-

26 vos do campus Frederico Westphalen; Francine Lautenchleger, representante discente do

27 campus Frederico Westphalen; Marcos Vinicius Lazzaretti, representante discente substi-

28 tuto do campus Frederico Westphalen. O Diretor do CESNORS, professor Genesio, deu

29 por aberta a sessão, e de imediato realiZ2{se dos novos conselheiros, Cleomar Fa-
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1 brizio, Francine Lautenchleger e Adriano Lago. Passou-se para a aprovação da ata núme-

2 ro sessenta e quatro. A servidora Mabel solicitou alteração na linha oito da página dois.

3 Em regime de votação a ata sessenta a e quatro deste Conselho foi aprovada por unanimi-

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

5 tura de pareceres. A professora Magda fez a leitura do Parecer 26/12 da CLN sobre Pro-

6 tocolo de Intenções a ser firmado entre a UFSM e o Estado do Rio Grande do Sul 1 Secre-

7 tária da Ciência, Inovação e Desenvolvimento Tecnológico e outros, visando a formaliza-

8 ção do Pólo de Inovação e Tecnologia do Rio da Várzea. O parecer da comissão é favorá-

9 vel a aprovação do referido Protocolo de Intenções e foi aprovado por unanimidade. O

10 professor Genesio falou que este protocolo trará possibilidades de estudo e que o projeto

11 foi desmembrado em dois sendo que a parte de agricultura ficou com a UFSM e a parte

12 têxtil com a UPF. A professora Magda fez a leitura do Parecer 27/12 da CLN sobre Pro-

13 posta de Atualização do Regimento Interno do CESNORS, que orienta que a referida

14 proposta deve ser encaminhada para diligências por não estar devidamente instruída. O

15 professor Elson, presidente da CLN, falou que a mudança no Regimento vai implicar em

16 mudança estrutural de toda a educação do CESNORS, além do que a Comissão verificou

17 que a mudança não esta completa pois um membro da CLN trouxe adendo a proposta, o

18 adendo não tinha encaminhamento da Direção, expôs também que deveriam estar junto a

19 Proposta algumas justificativas, atas de reunião que elucidem porque realizar a reforma

20 do regimento, o ato de nomeação da comissão, bem como cronograma de trabalho e a

21 metodologia que foi utilizada, por fim o professor Elson falou que é importante que seja

22 colocado no processo os impactos financeiros provocados pela proposta. O professor Ge-

23 nesio expôs que teve duas comissões que trabalharam na Proposta de atualização do regi-

24 mento, falou que vai solicitar ao professor Meira que faça um histórico do trabalho da co-

25 missão. A professora Luciana entregou ao Conselho memorando assinado pelos Coorde-

26 nadores de Curso de Palmeira das Missões sobre a criação da Secretaria Unificada de

27 Cursos e questionou por que várias sugestões que fez não aparecem na Proposta. O pro-

28 fessor Genesio sugeriu prazo até cinco de novembro para envio de alterações para a Pro-

29 posta de Atualização do Regimento, dia vinte de novembro para envio do processo à

30 CLN e próxima reunião do conselho no dia quatro de dezembro. A servidora Marina fez

31 leitura do parecer 28/12 sobre solicitação de criação de turma especial da disciplina TCC

32 I da aluna do Curso de Comunicação Social- habilitação Jornalismo Renata da Silva Ca-

33 margo. O parecer da Comissão é que o Conselho pode deferir a solicitação de criação de
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1 turma especial da disciplina TCC I. O professor Fabio questionou quais documentos fo-

2 ram tomados como base para decisão. A professora Magda falou que ligou para o DER-

3 CA e recebeu a informação que pode ser criada turma especial, independente se for no se-

4 mestre inverso. O professor Elson expôs que tentaram falar com o professor Fabio e não

5 conseguiram, e em função de informação do DERCA e do Guia do Estudante chegaram a

6 conclusão de deferir a solicitação. A professora Magda expôs que é corriqueiro na UFSM

7 a criação de turmas para TCC, e que pode-se abrir turma para apenas um aluno. O profes-

8 sor Fábio questionou se foi consultado projeto do Curso, falou que foram consultados

9 dois colegas advogados que expuseram que não é legal a criação de uma nova turma. O

10 professor Pigatto falou que acontecem casos semelhantes no CEPE e invariavelmente é

11 negado. O professor Fabiano falou que a CLN verifica a questão legal, e questionou se

12 Conselho vai ir contra o Colegiado do Curso. O aluno Marcos Lazzaretti falou que é di-

13 reito da aluna previsto no Guia do Estudante e que a solicitação deve ser aprovada. Em

14 regime de votação do Parecer 28/2012 da CLN foram dezesseis votos contra e nove a fa-

15 vor. A próxima pauta foi a execução orçamentaria. O professor Pigatto falou que tem di-

16 ficuldades para executar o orçamento do Departamento, em parte em função de atrasos

17 devido a greve, e expôs que está apostando que itens tratados como material permanente

18 vão ser classificados como consumo no próximo ano. O professor Clovis falou que tem

19 dificuldade com fechamento de pregões para poder empenhar, e expôs que o Centro deve

20 fazer uma conscientização dos professores para tenham o compromisso de fazer a avalia-

21 ção dos itens solicitados. A professora Cariza falou que recebeu recebeu um relatório da

22 execução do orçamento muito mal feito e faltando informações. O professor Clovis tam-

23 bém ratificou a fala da professora Cariza que faltam relatórios e os que tem estão incorre-

24 tos. Assutos Gerais. Índice de Distribuição de Recursos do Centro (lDR). O professor Pi-

25 gatto expôs que não houve evolução na definição do IDR para o ano que vem e que con-

26 sidera que não há mais tempo. O professor Genesio falou que é importante e considera

27 que ainda há tempo, expôs que o orçamento de 2012 era foi de R$ 580.000,00 e que pre-

28 cisa ter uma planilha interna com percentuais para que não tenhamos que chegar em abril

29 de 2013 e aplicar a mesma planilha de 2011. o professor Clovis falou que está se jogando

30 para os Chefes de Departamento elaborar esta planilha, mas não pode ser feita sem a Di-

31 reção do Centro, e expôs que não há interesse do Centro como um todo em trabalhar uma

32 nova planilha. O professor Fabiano propôs utilizar a mesma fórmula de Santa Maria. O

33 professor VeIci falou que concorda com o professor Fabiano. O Professor Genesio falou
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1 que a comissão deve apresentar propostas para discussão neste Conselho e solicitar as in-

2 formações necessárias a Direção e outros setores. O professor Pigatto falou que deve-se

3 definir os custos fixos de cada Departamento. O professor Genesio falou que está se ou-

4 vindo em Santa Maria sobre estatuinte e que fomos provocados a pensar se a estrutura

5 que temos nos serve ou não nos serve, e se não serve que estrutura vamos criar. O profes-

6 sor Rafael expôs que em Santa Maria está mais intensa a proposta de reestruturação aca-

7 dêmica e administrativa, que o tema já caiu no Conselho Universitário e tem discussão

8 bem forte, falou também que está claro entre os Diretores de Centro que uma estrutura

9 única não seja apropriada, com possibilidades de gestão diferenciada e não engessada

10 como atualmente. O professor Genesio falou que nos dia doze e treze de novembro serão

11 desenvolvidas no CESNORS atividades das Pró-Reitorias sobre PDI, projetos de cursos,

12 avaliação institucional e IDR, e solicitou que seja estendido o convite para demais cole-

13 gas. O professor Rafael expôs que foi aprovada resolução que regulamenta a prestação de

14 serviço por professores e técnicos-administrativos, falou também há uma informação ex-

15 tra-oficial de que haverá um novo edital CTInfra novos campi. O professor Velei comen-

16 tou sobre a realização de um seminário institucional nos dias quatro, cinco e seis de de-

17 zembro sobre pontos fortes e fracos de cada Programa de Pós-Graduação. O professor

18 Fabiano falou que vai entregar para a Direção solicitação de compra de um gerador de

19 energia elétrica para o campus de Frederico Westphalen em função de danos a equipa-

20 mentos em devido a muitas quedas no fornecimento de energia, e solicitou recurso para

21 reforma do viveiro florestal. O professor Fabiano solicitou maior cuidado do Centro

22 como um todo para não acontecer propagandas negativas, escolas que visitam o campus

23 sem agendamento de servidores para atender a visita. O professor Pedro questionou sobre

24 goteiras no bloco 4 e sobre a qualidade da água no Centro, falou que a professora Ales-

25 sandra fez avaliação e constatou presença da coliformes. O professor Genesio informou

26 que água é tratada no Colégio Agrícola. O professor Pigatto falou que será preciso indicar

27 novo representante no CEPE em função do fim do seu mandato. O professor Fabiano fa-

28 lou que está saindo da chefia do Departamento o que abre outra cadeira no CEPE. O pro-

29 fessor Pedro foi indicado para titular na vaga do professor Pigatto. A professora Cariza

30 foi indicada como suplente do professor Elson no lugar do professor Pedro. O professor

31 Andre falou sobre um memorando que circulou sobre a obrigatoriedade da devolução de

32 provas aos alunos. A professora Magda falou que o colegiado do Curso de Engenharia

33 Florestal decidiu que não entregará as pro~ada a ordem do dia e como ningu:m
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1 mais fez uso da palavra, o professor Genesio deu por encerrada a sessão e, para constar,

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

3 pantes. ~
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LISTA DE ASSINATURAS DA ATA DA 6Sa REUNIÃO DO CONSELHO DO

CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR NORTE-RS.

Data: 301 10/2012 Horário:~: 1-s Local: ,campus de Palmeira das Missões.

NOME DO CONSELHEIRO

Viviane de Oliveira Garcia

ASSINATURA

Cariza Teixeira Bohrer
Andre Quiroga Sandi

Cleomar Marco Fabrizio •• r

Clóvis Orlando Da Rós
Cristiane Rosa Moreira
Elias José Mengarda
Elson Martins Coelho
Fabiano de Oliveira Fortes
Fábio da Silva
Francine Lautenchleger
Gelson Antonio Gross
Genesio Mario da Rosa
José Alexandre Mazrini Pigarro
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Liliana Essi

Luiz Anildo Anacleto da Silva
Luciana Fagundes Christofari

Mabel Molinari
Magda Lea Bolzan Zanon
Marcelo de Lara Flor
Mariele Fioreze
Marina Demarco Minuzzi
Marta Cocco da Costa
Nara Martini Bigolin
Nilson Luiz Costa
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Pedro Daniel da Cunha Kemerich
Rafael Lazzari
Vanderlei Rodrigues da Silva
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Velei Queiroz de Souza

Assinatura de substituto de conselheiro: /6

Assinatura do secretário da reunião:
Femando Leviski Bueno - --------------~~~------~rrrn~-----


