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ATA DA 67a REUNIÃO DO CONSELHO DO

CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR NORTE-RS.

1 Às nove horas e doze minutos do dia cinco de fevereiro do ano de dois mil e treze,

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

3 Missões, os membros do Conselho do CESNORS, estando presentes os professores Ge-

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

5 Luciana Fagundes Christofari, Coordenadora do Curso de Zootecnia; Elias José Mengar-

6 da, Chefe do Departamento de Ciências da Comunicação; Magda Lea Bolzan Zanon, Co-

7 ordenadora do Curso de Engenharia Florestal; Marlon Nadal Maciel, Chefe Substituto do

8 Departamento de Zootecnia e Ciências Biológicas; Fábio da Silva, Coordenador do Curso

9 de Comunicação Social - Habilitação Jornalismo; Liliana Essi, Coordenadora do Curso

10 de Ciências Biológicas; Velei Queiroz de Souza, Coordenador do Curso de Mestrado em

11 Agronomia - Agricultura e Ambiente; André Quiroga Sandi, Coordenador do Curso de

12 Relações Públicas - Multimídia; Oscar Agustín Torres Figueredo, Chefe do Departamen-

13 to de Engenharia Florestal; Clóvis Orlando Da Rós, Chefe do Departamento de Ciências

14 Agronômicas e Ambientais; Luiz Anildo Anacleto da Silva, Chefe do Departamento de

15 Ciências da Saúde; Cristiane Rosa Moreira, Coordenadora do Curso de Administração -

16 Noturno; Marta Cocco da Costa, Coordenadora do Curso de Enfermagem; Cariza Teixei-

17 ra Bohrer, Coordenadora do Curso de Nutrição; Nilson Luiz Costa, Coordenador do Cur-

18 so de Ciências Econômicas; Patrícia Rodrigues Fortes, Coordenadora Substituta do Curso

19 de Engenharia Ambiental; Adriano Lago, Coordenador do Curso de Administração -

20 Diurno; os técnicos administrativos Litieli Tadiello Bedinoto, secretária da reunião; Tere-

21 zinha de Fátima Poncio, representante substituta dos servidores Técnico-Administrativos

22 do campus Frederico Westphalen; Ricardo Cocco, representante substituto dos servidores

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

24 te dos servidores Técnico-Administrativos do campus Palmeira das Missões; Viviane de

25 Oliveira Garcia, representante dos servidores Técnico-Administrativos do campus Pal-

26 meira das Missões; Fernanda Duarte Mattje, representante discente do campus Palmeira

27 das Missões; Marcos Vinicius Lazzaretti, representante discente substituto do campus

28 Frederico Westphalen. Além dos nomes supracitados, a reunião também contou com a

29 presença dos Técnico-Administrativos Jever Santos de Azevedo e Marcelo Augusto Sap-
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1 per de Souza. O Diretor do CESNORS, professor Genesio, deu por aberta a sessão e de

2 imediato realizou a posse do novo conselheiro, professor Adriano Lago. Em seguida,

3 houve um minuto de silêncio em homenagem às vítimas da tragédia ocorrida na Boate

4 Kiss em Santa Maria. O professor Genesio expôs a pauta da reunião: Apreciação do pare-

5 cer de vistas ao processo do Regimento Interno do CESNORS, Pareceres da CLN, Indi-

6 cação de membros para o CEPE, Apreciação da APCN do Mestrado em Saúde, Aprecia-

7 ção do Orçamento executado em 2012, Assuntos gerais. Passou-se para a aprovação da

8 ata número sessenta e seis. Em regime de votação a ata sessenta e seis deste Conselho foi

9 aprovada por unanimidade. Primeiro item de pauta. A professora Magda fez a leitura do

10 parecer 029/2012 da CLN em relação ao Regimento Interno do Centro. O professor Cló-

11 vis questionou a possibilidade de retirar o parecer de pauta em consideração ao trabalho

12 do reiator, professor Vanderlei, que não pode comparecer à reunião. O professor Genesio

13 disse que foram consultados órgãos superiores e que estes indicaram que o pedido de vis-

14 tas tem que ser apresentado na reunião seguinte. O professor Marlon falou que há certa

15 vantagem em estar de fora do processo, pois entende que o pedido de vistas tem que ser

16 apresentado, no entanto, esta não seria a primeira vez que uma regra seria quebrada e que

17 a tragédia de Santa Maria seria um bom argumento para isso. O professor Rafael disse

18 que há dois momentos, um de postergação ou não dessa discussão e outro do conteúdo do

19 processo em si, acreditando na ausência de discussões para alguns itens, como a inclusão

20 dos cursos REUNI. O professor Genesio colocou como proposta a palavra do professor

21 Marlon, ou seja, a retirada desse item de pauta e a abordagem em uma reunião extraordi-

22 nária. Em regime de votação, a proposta do professor Marlon foi aprovada por unanimi-

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

24 tura de pareceres. A professora Magda fez a leitura do parecer 001/2013 sobre o Concur-

25 so Público para Professor Adjunto na Área de Administração, Subárea Recursos Huma-

26 nos, do Departamento de Administração, no qual foi aprovada a seguinte candidata: Síl-

27 via Patricia Cavalheiro de Andrade com nota final 7,10 (sete vírgula dez). O parecer da

28 CLN é favorável à homologação do referido concurso e, em regime de votação, foi apro-

29 vado por unanimidade. A servidora Mabel fez a leitura do parecer 002/2013 sobre Con-

30 curso Público para Professor Adjunto na Área de Engenharia Sanitária, Subárea Resíduos

31 Sólidos, Domésticos e Industriais, do Departamento de Ciências Agronômicas e Ambien-

32 tais, no qual foi aprovada a seguinte candidata: Aline Ferrão Custodio Passini com nota
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1 final 7,68 (sete vírgula sessenta e oito). O parecer da Comissão foi favorável à aprovação

2 do concurso e aprovado por unanimidade. A professora Magda fez a leitura do parecer

3 003/2013 da CLN sobre o Acordo de Cooperação Técnica entre a EMBRAPA/PECUÁ-

4 RIA SUL, UNIJUI, FEPAGRO, UNICRUZ, EMATER, IFFARROUPILHA e a UFSM

5 com vistas a integrarem em conjunto um Programa em Rede de Pesquisa-Desenvolvi-

6 mento em Sistemas de Produção com Atividade Leiteira na Região Noroeste do Rio

7 Grande do Sul- Rede Leite. O parecer da CLN foi favorável à aprovação da minuta des-

8 se acordo e, em regime de votação, foi aprovado por unanimidade. A servidora Mabel fez

9 a leitura do parecer 004/2013 sobre Concurso Público para Professor Assistente na Área

10 de Engenharia Sanitária, Subárea Tratamento de Águas de Abastecimento e Residuárias,

11 do Departamento de Ciências Agronômicas e Ambientais, no qual foram aprovados os

12 seguintes candidatos: Raphael Correa Medeiros com nota final 7,66 (sete vírgula sessenta

13 e seis), Bruno Segalla Pizzolatti com nota final 7,28 (sete vírgula vinte e oito) e Juliana

14 Scapin com nota final 7,09 (sete vírgula zero nove). O parecer da Comissão foi favorável

15 à homologação do referido concurso. O professor André questionou a mudança do con-

16 curso de professor adjunto para professor assistente. Em regime de votação, o parecer foi

17 aprovado por unanimidade. O professor Clóvis questionou memorandos com pedidos de

18 editais para concursos públicos enviados para a Direção. Esclareceu-se que, provavel-

19 mente, estes foram encaminhados diretamente para a Sede. Assim, os membros desse

20 Conselho aprovaram por unanimidade a passagem de nível de adjunto para assistente nos

21 concursos das áreas de Engenharia Civil, subárea Mecânica dos Solos, e Geociências, su-

22 bárea Sensoriamento Remoto, do Departamento de Ciências Agronômicas e Ambientais.

23 Próximo item da pauta. O professor Genesio expôs a atual representação do CESNORS

24 no CEPE e falou da necessidade de indicação de dois novos representantes. A professora

25 Luciana disse que seria interessante ter coordenadores de cursos, visto que, anteriormente

26 eram apenas chefes de departamentos que ocupavam essas vagas. O professor Marlon re-

27 latou que o professor Sílvio tem interesse em participar do CEPE. O professor Clóvis co-

28 locou-se à disposição para passar a titular. Dessa forma, os professores Sílvio e Clóvis fi-

29 caram como representantes titulares e as professoras Cariza e Magda como suas respecti-

30 vas suplentes. O professor Velei questionou a representação da pós-graduação no CEPE.

31 O professor Genesio disse que realizará uma consulta formal. Próximo item. O servidor

32 Jever fez a exposição do relatório do Orçamento Executado em 2012. O professor Gene-
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1 sio falou que tentou abrir os gastos apresentados pelo Centro durante o ano de 2012, fi-

2 cando aberto a sugestões. O servidor Jever falou que havia uma previsão inicial de recur-

3 sos na ordem de R$ 800.000,00, vindo, inicialmente, um montante de R$ 613.000,00 e fi-

4 nalizando o ano com um total de R$ 1.873.661,55. Após, o referido servidor apresentou a

5 alocação desses recursos e a relação departamental entre o que foi orçado e idealizado nas

6 rubricas diárias/passagens e capital/custeio, havendo um detalhamento maior dos gastos

7 da Direção. O professor Clóvis questionou o gasto maior do que o previsto. O professor

8 Genesio disse que há uma dotação por IDR e que os gastos maiores do que os recursos

9 existentes são recursos que vieram em termos de obras, indicando-se a realização dos re-

10 gistros, pois há possibilidade de buscar mais recursos. Segundo o referido professor, um

11 departamento comprou mais que o outro porque tudo que estava na caixa foi tramitado no

12 final do ano, solicitando-se recursos para a PROPLAN através de memorandos diretos da

13 Direção para o Reitor. A professora Luciana questionou a não distribuição dos últimos

14 recursos pelo IDR e disse que caberia um aviso para empenhar além do que foi estipula-

15 do, visto que, a Direção orientou o contrário. O professor Clóvis falou que havia progra-

16 mação para gastos de R$ 78.000,00 no final do ano, sendo que este dinheiro sumiu e que

17 o recurso REUNI também não veio. O referido professor disse que o seu departamento

18 não conseguiria gastar nem aquilo que foi previsto, assim, houve ações individuais para

19 buscar recursos junto à Reitoria. O professor Marlon esclareceu que a partir de 05/12 to-

20 das as tramitações foram feitas pela Sede. A professora Luciana falou que há uma falta de

21 comunicação entre os campi, necessitando de uma comunicação mais rápida e de fácil

22 acesso, ficando essa sugestão para o corrente ano. O professor Clóvis sugeriu gastos até

23 outubro, visto não haver recursos no final, necessitando buscá-Ios. O professor Genesio

24 disse que o orçamento tem até abril/maio para ser executado, necessitando de um planeja-

25 mento anterior. A professora Cariza disse que falta mandar um e-mail com essas datas e

26 elogiou o trabalho do servidor Marcelo, mandando planilhas mensais. O professor Gene-

27 sio estabeleceu o prazo até o dia 23/02 para que o relatório possa ser analisado pelos con-

28 selheiros, ficando o fechamento do mesmo para a próxima reunião. Assuntos gerais. O

29 professor Genesio expôs que existe uma liberação de seis vagas docentes para o Centro,

30 necessitando definir como alocá-las. O professor Rafael falou que essas vagas seriam

31 para os cursos de expansão, no entanto, o Conselho é soberano. O professor Marlon falou

32 que essas vagas seriam para cursos de expansão ou REUNI. O professor Genesio disse

~ 4



~edera/ ct.
'õe ~

'tr <fJJ<fJJ<fJJ ~ M" " d d -
,!} il'S trusterto a E ucaçao ,
~ S Universidade Federal de Santa Maria

\. ~ jjf. Centro de Educação Superior Norte-RSjUFSM
/) ES ~'~ Conselho do Centro

1960

1 que essas vagas são originárias dos cursos de implantação. O professor Velei falou que

2 essas seis vagas foram conseguidas através de memorandos cobrando as 24 vagas origi-

3 nais da implantação. O professor Clóvis relatou que existe uma demanda específica para

4 cada departamento e que vieram 104 vagas para os cursos de implantação, vagas com

5 base na relação aluno/professor, havendo uma disparidade dessa relação com a vinda dos

6 cursos REUNI. O referido professor também falou que essas vagas não podem ser vincu-

7 ladas aos cursos de implantação, observando, sim, as necessidades de cada Departamen-

8 to. O professor Rafael disse que há necessidade de estabelecer critérios, pois houve uma

9 distribuição de vagas nesse Conselho e foram atendidos cursos REUNI, havendo casos de

10 vagas perdidas no campus de Palmeira das Missões. O professor Nilson disse que essas

11 vagas não precisam ser decididas agora, não admitindo nenhum tipo de discriminação

12 com os cursos REUNI. O professor Marlon questionou a necessidade de constar em ata

13 essa definição, sendo que poderia ir uma vaga para cada departamento e lá seria definida

14 de acordo a necessidade. O professor Genesio esclareceu que as vagas são de gerência do

15 Centro e decididas nesse Conselho. O professor Rafael disse que, em alguns casos, há

16 cursos que atendem outros cursos e departamentos, havendo essa vaga, o departamento

17 deveria levar isso em consideração. A professora Luciana propôs que essas vagas sejam

18 distribuídas por departamento. O professor Oscar propôs que sejam três vagas para cada

19 campus e que os chefes se reúnam para distribuí-Ias. O professor Clóvis disse que há um

20 retrocesso em se falar em cursos e propôs a discussão das reais necessidades do CES-

21 NORS. O professor Luiz Anildo sugeriu a transferência dessa decisão para a reunião de

22 abril. O professor Genesio colocou em votação a decisão desse assunto na presente reuni-

23 ão, foram 16 votos a favor e 8 contra. O professor Clóvis retirou a sua proposta. A pro-

24 posta do professor Oscar foi colocada em votação, obtendo 13 votos a favor e 11 contra.

25 O professor Genesio falou do Projeto da Janela Aberta com previsão de ações para junho

26 deste ano. Os conselheiros manifestaram interesse no referido projeto. A bancada estu-

27 dantil questionou o descumprimento da Portaria n", 092, de 23/09/2011, que garante a de-

28 volução da prova ao aluno. O professor Genesio falou que só cabe aos professores cum-

29 pri-la. O professor Velei disse que essa portaria foi cobrada da UFSM pelo Ministério PÚ-

30 blico em 2008. O professor André questionou uma vaga de Relações Públicas para o Se-

31 tor de Relações Públicas e Divulgação, deste centro, pois segundo o que regulamenta a

32 Lei 5.377 de 11/12/1967, o Decreto 63.783 de 26/09/1968 e a Resolução Normativa n",
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1 43 de 24/08/2002, as atividades de Relações Públicas têm que ser desenvolvidas pelo re-

2 ferido profissional. A professora Magda disse que há duas vagas abertas na CLN. O ser-

3 vidor Ricardo falou que os técnico-administrativos de Frederico Westphalen indicarão

4 um membro à Direção. Já, no campus de Palmeira das Missões houve a indicação do pro-

5 fessor Adriano. O professor Genesio disse para a bancada discente indicar seus represen-

6 tantes. O referido professor falou que na próxima reunião será apresentado o relatório for-

7 mal do Orçamento executado em 2012, havendo necessidade de distribuir os recursos de

8 2013 e que, para isso, gostaria de utilizar o valor definido pelo IDR de Santa Maria. O

9 professor Clóvis falou do gasto com diárias para viagens à Santa Maria, relatando que o

10 Reitor falou que essas despesas não podem ser exclusivas do Centro. O professor Gene-

11 sio falou que não há uma rubrica separada, mas recursos estão vindo. Até sexta-feira

12 (08/02) serão encaminhadas as necessidades do Centro para os campi. O professor Nilson

13 falou das eleições para as coordenações dos cursos. O professor Genesio falou que essas

14 eleições poderiam ficar para maio. Esgotada a ordem do dia e como ninguém mais fez

15 uso da palavra, o professor Genesio deu por encerrada a sessão e, para constar, eu, Litieli

16 Tadiello Bedinoto, lavrei a presente Ata que será assinada por todos os participantes.

j[)J;d' ( bdnrJra
Litieli Tadiello Bedinoto

Administradora
SIAPE 1963266

CESNORS/UFSM
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LISTA DE ASSINATURAS DA ATA DA 67a REUNIÃO DO CONSELHO DO

CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR NORTE-RS.

Data: 05 /02 / 2013 Horário: fiL:[)] Local: , campus de Palmeira das Missões

Pedro Daniel da Cunha Kemerich

Carlos Henrique Langner v V

NOME DO CONSELHEIRO ASSINATURA
·Andre Ouiroza Sandi
-Cariza Teixeira Bohrer

Cleomar Marco Fabrizio

Fernanda Duarte Mattie

-Clóvis Orlando Da Rós
Cristiane Rosa Moreira

·Elias José Mengarda
Evelise Martins da Silva

·Fábio da Silva

·Genesio Mario da Rosa .
José Alexandre Magrini Pigatto v '

Mabel Molinari

·Liliana Essi
·Luciana Fazundes Christofari
.Luiz Anildo Anac1eto da Silva

·Magda Lea Bolzan Zanon
Marcelo de Lara Flor - I V ~
Marina Demarco Minuzzi

·Marta Cocco da Costa IA (Je:. <, I
IlIITtr7f/" ••. ),

Nara Martini Bizolin
·Nilson Luiz Costa
Oscar Agustin Torres Figueredo \ /\ / ~v •

·Rafael Lazzari
Silvio Teixeira da Costa

~ -J!MtfM.: q ')
-rí'~ ~~kfo: ~~

Vanderlei Rodrigues da Silva
·Velei Queiroz de Souza <::::::::::/ / ( ) ~'. -..,,
Viviane de Oliveira Garcia -
Assinatura de substituto de conselheiro:

o
Nome do substituto Assinatura

Assinatura do secretário da r~ ~
Litieli Tadiello Bedinoto - ~ ;~~ ~ ftC/iJ(O . D,. 'Q

._ • n \ _ ,..-r ) • q . AdmlO rvv'AL:) ~ r.: :hO _ ~Je_:c-.~~
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