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ATA DA 69a REUNIÃO DO CONSELHO DO

CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR NORTE-RS.

1 Às nove horas e doze minutos do dia quatro de junho do ano de dois mil e

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

3 Frederico Westphalen, os membros do Conselho do CESNORS, estando pre-

4 sentes os professores Genesio Mario da Rosa, Diretor do CESNORS; Rafael

5 Lazzari, Vice-Diretor do CESNORS; Luiz Eduardo Avelar Pucci, Coordenador

6 pró-tempore do Curso de Zootecnia; Marcelo Freire Pereira de Souza, Chefe

7 Substituto do Departamento de Ciências da Comunicação; Sílvio Teixeira da

8 Costa, Chefe do Departamento de Zootecnia e Ciências Biológicas; José de Pi-

9 etro Neto, Chefe do Departamento de Administração; Daniel Angelo Sganzerla

10 Graichen, Coordenador Substituto do Curso de Ciências Biológicas; Velei Ouei-

11 roz de Souza, Coordenador do Curso de Mestrado em Agronomia - Agricultura e

12 Ambiente; Clóvis Orlando Da Rós, Chefe do Departamento de Ciências Agronô-

13 micas e Ambientais; Magda Lea Bolzan Zanon, Coordenadora do Curso de En-

14 genharia Florestal; Fábio Marcelo Breunig, Chefe Substituto do Departamento de

15 Engenharia Florestal; André Ouiroga Sandi, Coordenador do Curso de Relações

16 Públicas - Multimídia; Luiz Anildo Anacleto da Silva, Chefe do Departamento de

17 Ciências da Saúde; Cristiane Rosa Moreira, Coordenadora do Curso de Admi-

18 nistração - Noturno; Sidnei Renato Silveira, Coordenador pró-tempore do Curso

19 de Sistemas de Informação; Adriano Lago, Coordenador do Curso de Adminis-

20 tração - Diurno; Cariza Teixeira Bohrer, Coordenadora do Curso de Nutrição; os

21 Técnico-administrativos Litieli Tadiello Bedinoto, secretária da reunião; Terezi-

22 nha de Fátima Poncio, representante dos servidores Técnico-administrativos do

23 campus Frederico Westphalen; Ricardo Cocco, representante dos servidores

24 Técnico-administrativos do campus Frederico Westphalen; Nelson Giradi Neto,

25 representante dos servidores Técnico-administrativos do campus Palmeira das

26 Missões; Jfíana Gadea de Mello, representante substituta dos servidores Técni-

27 co-administrativos do campus Palmeira das Missões; Evelise Martins da Silva,

28 representante discente do campus Frederico Westphalen; Carlos Henrique

29 Langner, representante discente do campus Frederico Westphalen. O Diretor do
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30 CESNORS, professor Genesio, deu por aberta a sessão e de imediato realizou a

31 posse dos novos conselheiros, Daniel, Luiz Eduardo, Nelson, Jríana e Fábio. A

32 reunião deliberou sobre a seguinte pauta: Pareceres da CLN; Representação

33 CONSU e CEPE; Apreciação do Calendário para as eleições de Coordenações

34 de Cursos; Assuntos Gerais. Passou-se para a aprovação da ata número ses-

35 senta e oito desse Conselho. Sem considerações, a referida ata foi aprovada por

36 unanimidade. A seguir, discutiu-se o primeiro item da pauta, Pareceres da CLN.

37 A servidora Terezinha fez a leitura do parecer 011/2013 sobre o projeto de Cria-

38 ção do Departamento de Tecnologia da Informação - DTECINF, do campus de

39 Frederico Westphalen. A comissão concedeu parecer favorável à aprovação do

40 referido projeto. O professor Sidnei apresentou o projeto de criação do Departa-

41 mento de Tecnologia da Informação, relatando a dificuldade de relação na parte

42 técnica com os colegas da Engenharia Florestal e a necessidade de crescimento

43 do Curso de Sistemas de Informação. O referido professor também expôs o total

44 apoio dos discentes e docentes do curso em relação à criação do departamento.

45 O professor Clóvis sugeriu que o departamento não fique vinculado somente às

46 disciplinas do curso de Sistemas de Informação, uma vez que, disciplinas afins

47 de outros cursos poderiam fazer parte da grade. Passando para o regime de vo-

48 tação, a criação do Departamento de Tecnologia da Informação foi aprovada por

49 unanimidade. O professor Adriano realizou a leitura do parecer 012/2013 sobre

50 a anulação da decisão do Departamento de Ciências da Saúde, referente à des-

51 tinação da vaga de docente, do campus de Palmeira das Missões. O parecer da

52 comissão indica que cabe a esse Conselho julgar tal solicitação, considerando

53 que o processo está devidamente instruído. O professor Genesio falou que o

54 Conselho já tinha se manifestado quanto à definição de vagas, sendo, inicial-

55 mente, seis para os cursos de implantação e depois três para cada campus, de-

56 liberando para os departamentos tal decisão. A professora Cariza justificou o pe-

57 dido de anulação da decisão do Departamento de Ciências da Saúde, expondo

58 que o colegiado do mesmo é composto por vinte docentes do Curso de Enfer-

59 magem e sete do Curso de Nutrição. Como a representação desse último é nu-

60 mericamente menor, suas necessidades acabam não sendo levadas em consi-

61 deração. A referida professora também relatou a elevada carga horária dos pro-
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62 fessores do Curso de Nutrição e o desrespeito à decisão desse Conselho de de-

63 finir vaga pela necessidade. O professor Luiz Anildo disse que o argumento da

64 professora Cariza não procede, pois deixou claro que a primeira das vagas pre-

65 cisava ser da Nutrição, sendo aprovada pelos vinte professores do Curso de

66 Enfermagem, conforme atas. Segundo o referido professor, o Curso de Enferma-

67 gem está com dois processos na justiça, movidos pelo Conselho de Enferma-

68 gem, visto que, os docentes não podem ficar com mais de seis alunos em carn-

69 po prático. Na sua visão, o grande problema é a alocação de professores inferior

70 às necessidades dos dois cursos. O professor Sílvio propôs a realização da se-

71 leção com base no atendimento de disciplinas comuns aos dois cursos. O pro-

72 fessor Genesio leu extrato da ata da última reunião, reforçando a dinâmica de

73 que as vagas vêm para o Centro e que esse Conselho define sua alocação, re-

74 lembrando, também, que a definição de critérios ficou para a reunião de julho. O

75 professor Velci disse que a carga horária não é baixa para nenhum departamen-

76 to, necessitando aglutinar departamentos por áreas afins, não se sentindo a von-

77 tade em avaliar uma questão particular do Departamento de Ciências da Saúde.

78 O professor Clóvis expôs a vivência de reflexos de decisões inadequadas toma-

79 das anteriormente, como exemplo, a junção de cursos para formar departamen-

80 tos, reforçando a necessidade de criar critérios para definir vagas docentes. A

81 professora Cariza esclareceu que trouxe essa questão para o Conselho devido à

82 falta de paridade no Departamento de Ciências da Saúde. Em regime de vota-

83 ção, o pedido de anulação recebeu 12 votos contrários e 11 votos favoráveis.

84 Destarte, manteve-se a decisão do Departamento de Ciências da Saúde referen-

85 te à destinação da vaga docente. Na sequência, tratou-se da representação no

86 CEPE e no CONSU. Os professores Sidnei e Velci foram escolhidos, respectiva-

87 mente, como representantes titular e suplente no Conselho de Ensino, Pesquisa

88 e Extensão. Para o CONSU, indicou-se o nome do professor Olívio. O professor

89 Sílvio foi indicado para a CLN do CEPE e o professor Sidnei para a Comissão

90 CEPE do CEPE. Também indicou-se o nome do professor Velci para o Comitê

91 Assessor da Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa. O próximo item da

92 pauta foi a apreciação do calendário para as eleições de Coordenações de Cur-

93 sos. O professor André falou das mudanças no regimento das eleições para as
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94 cursos que participarão do pleito e o calendário. O regimento foi aprovado por

95 unanimidade. Como último ponto de discussão, trataram-se dos assuntos gerais.

96 O professor Clóvis falou da necessidade de vagas docentes. Tomando como

97 base os critérios de encargos didáticos e doze horas semanais, faltariam quinze

98 docentes no campus de Frederico Westphalen. O referido professor também ex-

99 pôs a demanda por vaga na relação aluno/professor, citando o exemplo do Cur-

100 so de Engenharia Ambiental que, atualmente, tem 25 alunos por professor, sen-

101 do que para os cursos REUNI essa relação deveria ser no mínimo 18. O profes-

102 sor Clóvis sugeriu que essa demanda seja do Centro, ficando a cargo dos de-

103 partamentos o levantamento. O professor Marcelo falou que a votação da Cria-

104 ção do Departamento de Tecnologia da Informação não ficou clara para os re-

105 presentantes do Departamento de Ciências da Comunicação. O servidor Nelson

106 solicitou informações sobre o quantitativo de técnico-administrativos no momen-

107 to da implantação do Centro e com o REUNI. Também falou sobre a divulgação

108 de notícias sem revisão na página do CESNORS, e questionou a publicação dos

109 editais de ingresso e reingresso com um prazo muito curto, sugerindo a anteci-

110 pação e maior divulgação dos mesmos. Esgotada a ordem do dia e como nin-

111 guém mais fez uso da palavra, o professor Genesio deu por encerrada a sessão

112 e, para constar, eu, Litieli Tadiello Bedinoto, lavrei a presente Ata que será assi-

113 nada por todos os participantes.

JS)skJi.~~w1Q
Administradora
SIAPE 1963266
CESNORS/UFSM
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LISTA DE ASSINA T:URAS DA ATA DA 69a REUNIÃO DO CONSELHO DO

CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR NORTE-RS.

Data: 04 / 06 / 2013 Horário: ~: JJ... Local: , campus de Frederico Westphalen

NOME DO CONSELHEIRO ASS,l,NATURA 1\

Daniela Castiglioni

Adriano Lago
Andre Ouiroza Sandi
Cariza Teixeira Bohrer 1//ul.., Jr..// I ,.

7 ", -y)#/

Carlos Henrique Lanzner
Cíntia Sulzbach o
Clóvis Orlando Da Rós
Cristiane Rosa Moreira

Elias José Mengarda
Evelise Martins da Silva
Fábio da Silva
Genesio Mario da Rosa
Jonathas Alan Torquetti
José de Pietro Neto
Josoé Meira Strucker
Luiz Anildo Anacleto da Silva
Luiz Eduardo Avelar Pucci
Magda Lea Bolzan Zanon

(~ -- y' r\Marta Cocco da Costa
Nelson Girardi Neto
Olívio Alberto Teixeira J ,_ l U

Oscar Agustin Torres Figueredo
Patrícia Rodrizues Fortes 11 I /J .----
Rafael Lazzari ~f--'R::":=ic:::a:'::'rd~o=C=o::"::cc:':':o~---------,.f,-~ a .» "---c.-..::. / a
Sidnei Renato Silveira /'<f\;rt~ v(~~~
Sílvio Teixeira da Costa ~ "" ---h AJfd I J dfi nf
Terezinha de Fátima Poncio ~p v'" '7.. • 9-.. ~o:.....~~
Vanderlei Rodrigues da Silva
Velei Queiroz de Souza

Assinatura de substituto de conselheiro:

A.s~in.atura.da secre~ária da reuniãohLtJt#elI~L di~=" Bied~~~.
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