
\eàera/ O'.

~õe sçfJJçfJJçfJJ ~ '{; Ministério da Educação
.- -::>
~ P; Universidade Federal de Santa Maria

~ ~ k Centro de Educação Superior Norte-RSjUFSM.ç. .QJ
/) SAPI ~'...... Conselho do Centro

1960

ATA DA 66a REUNIÃO DO CONSELHO DO

CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR NORTE-RS.

1 Às nove horas e dezesseis minutos do dia quatro de dezembro do ano de dois mil e

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

3 Westphalen, 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; Marcelo

6 Freire Pereira de Souza, Chefe Substituto do Departamento de Ciências da Comunicação;

7 José Alexandre Magrini Pigatto, Chefe do Departamento de Administração; Magda Lea

8 Bolzan Zanon, Coordenadora do Curso de Engenharia Florestal; Elson Martins Coelho,

9 Chefe do Departamento de Zootecnia e Ciências Biológicas; Fábio da Silva, Coordenador

10 do Curso de Comunicação Social - Habilitação Jornalismo; Vanderlei Rodrigues da Sil-

11 va, Coordenador do Curso de Agronomia; Liliana Essi, Coordenadora do Curso de Ciên-

12 cias Biológicas; Velei Queiroz de Souza, Coordenador do Curso de Mestrado em Agro-

13 nomia - Agricultura e Ambiente; André Quiroga Sandi, Coordenador do Curso de Rela-

14 ções Públicas - Multimídia; Oscar Agustín Torres Figueredo, Chefe Substituto do Depar-

15 tamento de Engenharia Florestal; Clovis Orlando Da Rós, Chefe do Departamento de Ci-

16 ências Agronômicas e Ambientais; Luiz Anildo Anacleto da Silva, Chefe do Departa-

17 mento de Ciências da Saúde; Nara Martini Bigolin, Coordenadora do Curso de Sistemas

18 de Informação; Cristiane Rosa Moreira, Coordenadora do Curso de Administração; Mar-

19 ta Cocco da Costa, Coordenadora do Curso de Enfermagem; os técnicos administrativos

20 Litieli Tadiello Bedinoto, secretária da reunião; Terezinha de Fátima Poncio, representan-

21 te substituta dos servidores Técnico-Administrativos do campus Frederico Westphalen;

22 Mabel Molinari, representante dos servidores Técnico-Administrativos do campus Pal-

23 meira das Missões; Viviane de Oliveira Garcia, representante dos servidores Técnico-Ad-

24 ministrativos do campus Palmeira das Missões; Cleomar Marcos Fabrizio, representante

25 dos servidores Técnico-Administrativos do campus Frederico Westphalen; Fernanda Du-

26 arte Mattje, representante discente do campus Palmeira das Missões; Marcos Vinicius

27 Lazzaretti, representante discente substituto do campus Frederico Westphalen. O Diretor

28 do CESNORS, professor Genesio, deu por aberta a sessão, e de imediato realizou a pos-

29 se dos novos conselheiros, Marcelo Freire Pereira de Souza, Oscar Agustín Torres Figue-
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1 redo e Terezinha de Fátima Poncio. Passou-se para a aprovação da ata número sessenta e

2 cinco. Em regime de votação a ata sessenta e cinco deste Conselho foi aprovada por

3 unanimidade. O professor Luiz Anildo disse que a professora Cariza não pode compare-

4 cer a esta reunião porque o Curso de Nutrição está em processo de Avaliação do MEC. O

5 professor Genesio, com aprovação dos conselheiros, inseriu dois pareceres na pauta. A

6 seguir foi passada a palavra à Comissão de Legislação e Normas (CLN) para leitura de

7 pareceres. A professora Magda fez a leitura do parecer sobre a Proposta de Atualização

8 do Regimento do CESNORS. O parecer da CLN é de que este Conselho decida pela

9 aprovação ou não do Regimento da forma que foi apresentado. A CLN considerou que há

10 itens faltando na proposta de atualização. O professor Genesio falou que setores infor-

11 mais já existentes foram inseridos no regimento para sua formalização e questionou o pa-

12 recer da CLN quanto a não apresentação de uma proposta. A professora Magda expôs

13 que a CLN procurou documentos que orientassem sua atuação. O professor Genesio disse

14 que esse processo já foi revisto pela PROPLAN, não havendo ilegalidade em termos es-

15 truturais. A professora Cristiane falou sobre a extinta comissão do regimento e sobre a

16 possibilidade de problemas com a aprovação desse regimento, ferindo o regimento da

17 UFSM, expôs também que pareceres mais apurados deverão vir da Sede. O professor Ge-

18 nesio disse que procede o que a professora Cristiane falou, mas que a atualização não fere

19 o regimento. A professora Luciana colocou que o texto disponível no google does não é o

20 mesmo que está em votação, considerou também que mexer na estrutura não é atualiza-

21 ção. O professor Vanderlei também discordou do termo atualização e falou que essas mo-

22 dificações informais não passaram por esse conselho. No entendimento do referido pro-

23 fessor, os fluxos ficarão bastante engessados, além de que esse regimento está muito

24 aquém da necessidade do Centro. O professor Fábio disse que não há clareza quanto às

25 contribuições presentes no google does, quanto aos critérios para ignorar ou aceitar su-

26 gestões, e é justamente essa falta de clareza que impede o avanço dos trabalhos. A profes-

27 sora Liliana disse que deveria ser votado ponto por ponto. O professor Clóvis também

28 não concorda com a proposta de atualização, para ele trata-se de um novo regimento ba-

29 seado em uma estrutura já existente, e questionou a coerência dessa estrutura, pois várias

30 situações não funcionam. A professora Nara disse que tentou passar o regimento ponto a

31 ponto, passando-se um ano, ainda permanece a mesma situação. Segundo a referida pro-

32 fessora, o Centro está funcionando muito bem e o regimento não condiz com a atual situ-
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1 ação do mesmo. O professor Genesio expôs que estão tentando exercer a tal da democra-

2 cia e que precisam entender o papel de uma comissão que é de estudar e apresentar pro-

3 postas. A professora Magda leu novamente o parecer da CLN. O professor Vanderlei pe-

4 diu vistas ao processo. A professora Magda fez a leitura do parecer 30/2012 sobre o Con-

5 curso Público para Professor Adjunto na Área de Economia, Sub-área Teoria Econômica,

6 do Departamento de Administração, no qual não houve comparecimento dos candidatos.

7 O parecer da Comissão é favorável à homologação do referido Concurso Público e foi

8 aprovado por unanimidade. A professora Magda fez a leitura do parecer 31/2012 da

9 CLN sobre Concurso Público para Professor Adjunto na Área de Economia, Sub-área

10 Teoria e Política de Planejamento Econômico, do Departamento de Administração, no

11 qual foi aprovado o seguinte candidato: Fabiano Geremia, com nota final 7,02. O parecer

12 da comissão é favorável a aprovação do referido Concurso e foi aprovado por unanimida-

13 de. Assuntos gerais. O professor Genesio falou sobre a existência de duas propostas de

14 calendário letivo para o ano de 2013, uma unificada com início do semestre em 14/03 e

15 término em 18/07, e a outra para os Cursos de Graduação Presencial com início das aulas

16 em 08/04 e término em 09/08. A professora Cristiane falou que, em função dos alunos, é

17 complicado duas propostas de calendário. O professor Clovis falou sobre a resolução das

18 férias, sendo que os professores e técnicos administrativos não podem tirar férias em perí-

19 odo letivo, assim suas férias ficariam prejudicadas. Clóvis é a favor da proposta de calen-

20 dário unificada. O prof. Genesio falou que as férias poderiam ser usufruídas fracionadas

21 em três períodos de 15 dias. A professora Luciana colocou que é a favor da segunda pro-

22 posta, pois já havia se comprometido com os alunos em estágio extracurricular do Curso

23 de Zootecnia. O professor Genesio colocou em votação a proposta unificada. Em regime

24 de votação foram dezoito votos a favor e seis contra. O prof. Genesio falou que existem

25 convites para o Jantar da UFSM a disposição dos conselheiros no seu gabinete. O Prof.

26 Genesio expôs que foi interrogado sobre a discussão do regimento, pois questiona-se a

27 atual estrutura da UFSM, se ela nos serve ou não. O professor Vanderlei considerou que a

28 estrutura não nos serve e que deveria existir uma estrutura multicampus. A professora

29 Nara falou que em torno de dois meses o Curso de Sistemas de Informação apresentará

30 uma proposta de criação de um departamento a este Conselho. Clóvis falou que talvez

31 seja a oportunidade de reorganizar os departamentos, sendo que os deste Centro ferem a

32 estrutura da UFSM. O professor Pigatto falou que devemos repensar a questão das áreas
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1 base. A professora Nara sugeriu a criação de dois anos básicos. O professor Genesio fa-

2 lou que o maior problema da estrutura da UFSM é os departamentos e que estes não fun-

3 cionam. O professor Elson falou que o seu departamento já fez uma discussão e que seria

4 mais fácil atualizar o regimento, deixando de lado a alteração. O professor Genesio disse

5 que quinta-feira não haverá expediente letivo e amanhã, às 14:00h, haverá reunião sobre

6 o vestibular no campus de Frederico Westphalen, no campus de Plameira as Missões essa

7 reunião acontecerá sexta-feira, às 09:00h, no Colégio Três Mártires. O professor Genesio

8 parabenizou os cursos de Relações Públicas e Biologia que obtiveram notas 5 e 4, res-

9 pectivamente, na avaliação do MEC, ressaltou também que o Curso de Nutrição está no

10 último dia de avaliação. O professor Velei reforçou o convite da Pró-Reitoria sobre um

11 simpósio para os cursos que estão com proposta de pós-graduação. O servidor Cleomar

12 disse que no dia 10/12 iniciam-se as obras de calçamento no campus de Frederico Westp-

13 halen, com execução da construtora Dalmolin. Cleomar também falou sobre a solução do

14 vazamento nos blocos 3 e 4, e que virá uma equipe para limpeza da água e emissão de

15 laudo. O professor Clóvis falou sobre a emissão de folha padrão, sugeriu retirar CES-

16 NORS e colocar campus Frederico Westphalen e campus Palmeira das Missões, pois isso

17 já foi aprovado nesse Conselho. O professor Genesio falou que a programadora visual,

18 Sara Pazuch, fez uma proposta e mandou para os professores e TAE's, também falou da

19 necessidade de identificar o Centro quando enviamos documentos para fora e que haverá

20 uma nova sugestão nos próximos dias. O professor Clóvis falou que, novamente, o depar-

21 tamento teve problemas com empenhos, sendo encaminhada uma relação de itens em or-

22 dem de prioridade para a Seção Administrativa, a qual não foi seguida, impossibilitando a

23 montagem de um laboratório. O professor Clóvis também questionou o não repasse de re-

24 cursos da Sede para este Centro. O professor Genesio falou que houve uma série de con-

25 tingenciamentos e que findado o processo havia os empenhos, no entanto, os recursos

26 não chegaram em tempo hábil, cumprindo-se, no mínimo, o que foi pactuado para os CUf-

27 sos REUNI. Clóvis pediu, encarecidamente, retorno da Seção Administrativa. O profes-

28 sor Pigatto questionou quem faz a seleção do quanto empenhar. O professor Genesio su-

29 geriu a vinda dos técnicos administrativos responsáveis por este processo para este Con-

30 selho. O servidor Cleomar falou sobre uma nova forma de trabalho, falando com cada de-

31 partamento e organizando melhor o sistema de planilhas. O professor Genesio disse que o

32 processo de compras é extremamente dinâmico, encerrando-se no dia 31 de dezembro. O
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1 professor Genesio também expôs que o servidor Cleomar está assumindo a chefia da Se-

2 ção de Apoio Administrativo, e agradeceu o colega e amigo Fernando que está buscando

3 novos caminhos. Esgotada a ordem do dia e como ninguém mais fez uso da palavra, o

4 professor Genesio deu por encerrada a sessão e, para constar, eu, Litieli Tadiello Bedino-

5 to, lavrei a presente Ata que será assinada por todos os participantes.

LltleH Tadlello Bedlnoto

~

Ad~ln tra~oraIn . . SIA 196 6.A..Y, CE ~ORS/
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Luiz Anildo Anac1eto da Silva

Genesio Mario da Rosa
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Cariza Teixeira Bohrer
Cleomar Marco Fabrizio
Clóvis Orlando Da Rós
Cristiane Rosa Moreira
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Fabiano de Oliveira Fortes
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Gelson Antonio Gross

Helaine Abreu Rosa
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Liliana Essi
José Alexandre Magrini Pigatto
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Magda Lea Bolzan Zanon
Marcelo de Lara Flor I
Mariele Fioreze
Marina Demarco Minuzzi
Nara Martini Bigo lin
Nilson Luiz Costa ~ '-

Pedro Daniel da Cunha Kemerich
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