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ATA DA 6a REUNIÃO DO CONSELHO DO
CAMPUS DE FREDERICO WESTPHALEN

2 Às nove horas e oito minutos do dia quatorze de dezembro de dois mil e

3 dezesseis, reuniram-se no Laboratório de Hardware, no bloco seis, do Campus

4 de Frederico Westphalen, sob a presidência do Diretor do Campus, Professor Arci

5 Dirceu Wastowski, os Conselheiros: Igor Senger, Vice-diretor da UFSM Campus

6 de Frederico Westphalen; Rodrigo Ferreira da Silva, Subchefe do Departamento

7 de Ciências Agronômicas e Ambientais; Rafaelo Balbinot, Chefe do Departamento

8 de Engenharia Florestal; Malva Andrea Mancuso, Chefe do Departamento de

9 Engenharia e Tecnologia Ambiental; Guilherme Bernardino da Cunha, Chefe do

10 Departamento de Tecnologia da Informação; Claudir José Basso, Coordenador do

11 Programa de Pós Graduação em Agronomia, Agricultura e Ambiente; Gizelli

12 Moiano de Paula, Coordenadora do Curso de Agronomia; Eliane Pereira dos

13 Santos, Coordenadora do Curso de Engenharia Ambiental e Sanitária; Edner

14 Baumhardt, Coordenador do Curso de Engenharia Florestal; Patrícia Milano

15 Persigo, Coordenadora do Curso de Relações Públicas - Bacharelado; Reges

16 Toni Schwaab Coordenador do Curso de Jornalismo - Bacharelado, Fabio

17 Desconsi e Rafael Chaves Ferreira, representantes dos servidores técnicos

18 administrativos, e Felipe Schwerz representante dos discentes da Pós

19 Graduação, para a sexta reunião do Conselho do Campus de Frederico

20 Westphalen, na qual foram deliberados os seguintes assuntos: Leitura e

21 aprovação da ata da quinta reunião do Conselho, Pareceres da CLN,'

22 Homologação da eleição de Coordenadores de Cursos e Assuntos Gerais.

23 Inicialmente o Presidente do Conselho professor Arci Dirceu Wastowski saudou a

24 todos, destacou o final de mais um ano, sendo que estavam realizando a última

25 reunião do Conselho do ano corrente e agradeceu pela participação de todos. Na

26 sequência a secretária do Conselho Terezinha de Fatima Poncio procede~

27 leitura da ata da quinta reunião do Conselho. Em apreciação foi aprovada p~
"---

28 todos os Conselheiros. Na sequência, Pareceres da CLN. O Conselheiro Rafaelo

29 Balbinot fez a leitura do Parecer de número11/2016 referente ao Processo ~~
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30 23.081.041477/2016-63 que solicita alteração do período de entrada do Curso de

31 Engenharia Ambiental e Sanitária do Campus da UFSM de Frederico Westphalen.

32 A Comissão de Leis e Normas emitiu parecer favorável, o qual foi aprovado pelos

33 Conselheiros por unanimidade. Em seguida, homologação do resultado da

34 eleição de Coordenadores de Cursos. O diretor Arei agradeceu o trabalho da

35 Comissão de eleição e passou a palavra a presidente da comissão, professora

36 Gizelli Moiano de Paula, que explanou o resultado da eleição: para Coordenador

37 do Curso de Engenharia Florestal foi reeleito o professor Edner Baumhardt e para

38 Coordenador do Curso de Sistemas de Informação foi eleito o professor Sidnei

39 Renato Silveira. O resultado da eleição para Coordenadores de Cursos de

40 Engenharia Florestal e Sistemas de Informação apresentado pela Comissão foi

41 aprovado por unanimidade pelos Conselheiros. Em seguida, o professor Arci

42 parabenizou os coordenadores eleitos, desejou um ótimo trabalho e, agradeceu a

43 professora Solange de Lurdes Pértile pelo trabalho enquanto pro tempore da

44 Coordenação do Curso de Sistemas de Informação. Na mesma direção a

45 professora Gizelli agradeceu a participação e o companheirismo da professora

46 Solange, no Fórum de Coordenadores de Cursos do Campus e nas Comissões.

47 Da mesma forma o professor Guilherme agradeceu a professora Solange pelo

48 trabalho desenvolvido enquanto pro tempore na Coordenação do Curso de

49 Sistemas de Informação. Dando prosseguimento a reunião Assuntos Gerais.

50 Com relação ao Plano de Desenvolvimento da Unidade - PDU, o professor Igor

51 retomou o assunto explanando sobre as reuniões com a Proplan no camp~

52 destacou todo o trabalho que foi realizado nas duas reuniões, explicou qué~

53 partir desse trabalho em conjunto com a Proplan, a Comissão de Planejament

54 com todo o material produzido nas reuniões, vai continuar os trabalhos, com o

55 resultados da CPA - Comissão Permanente de Avaliação e também vão levantar

56 dados junto a comunidade externa. O encaminhamento então é posteriormente -1"~.;j

57 traçar os grande objetivos do Campus. Nesse sentido, solicitou aos Colegiados de

58 cada curso que realizassem reuniões a partir de março, com a finalidade de5:p;~lece~e,eÃ;;;UPI~ al~tcom~ObjetiV~
~tw
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60 Campus, salientou que a ideia é ter o PDU do Campus pronto em julho/2017.

61 Também ressaltou o incentivo da Proplan que está dando todo o apoio para o

62 Campus e lembrou que estamos dentre as três unidades a estar desenvolvendo o

63 Planejamento na UFSM. Na oportunidade, o professor Reges sugeriu que as

64 reuniões com a Proplan, fossem marcadas na terça-feira, dessa forma, viabilizaria

65 maior participação dos Conselheiros. O professor Arci colocou que na próxima

66 reunião do Conselho Universitário será aprovado o PDI da UFSM. Na mesma

67 temática a professora Malva explanou que esse trabalho de alinhar os objetivos

68 em nível de Departamento, com o PDI, com os objetivos gerais ás vezes é

69 complicado, então quanto mais pessoas participarem das discussões e

70 colaborarem o resultado ficaria melhor, e que as reuniões deveriam ser abertas.

71 O professor Arci explicou que as reuniões para discussão e elaboração do PDU

72 foram e serão abertas, somente os Conselheiros são convocados e os demais

73 são convidados e incentivados a participarem. Ainda em assuntos gerais, o

74 professor Igor falou sobre o trabalho da Comissão de Zoneamento e o professor

75 Rafaelo explicou sobre o mapa de zoneamento do Campus que foi elaborado e

76 aprovado pela Comissão de Zoneamento. Os professores Gizelli, Rodrigo e

77 Edner questionaram se as Chefias de Departamentos levarão esse mapa para

78 conhecimento dos demais professores. O professor Arci e Rafaelo esclareceram

79 que sim, e explicaram que não houve separação de áreas por Departamento,

80 apenas um estudo e definição da área de preservação, da área de expansão para

81 futuras construções e das áreas de experimentos do Campus de Frederico

82 Westphalen. O professor Rodrigo sugeriu à Comissão de Zoneamento incl .

83 também a área de Iraí. Dando prosseguimento a reunião o professor

84 repassou informações sobre a reunião dos chefes de departamentos com

85 técnicos de laboratórios, ressaltou que os técnicos estão abertos a atender todas

86 as demandas dos laboratórios didáticos e pediu aos professores que realizem o .R
--1 {.9'-t:--~

87 levantamento das demandas, e que façam essa aproximação com os técnicos

88 para que todos possam trabalhar, e juntos se organizarem. Em seguida o

8;0~jc~rePÁ; int~e u~~uniãO como tu uropreteilOr
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90 Município de Frederico Westphalen, o qual demonstrou interesse na universidade,

91 e então foram elencadas algumas demandas tais como: trevo de acesso,

92 estradas, iluminação, transporte. O professor Guilherme se referiu ao Polo de

93 EAD que o Município de Frederico não tem. E o professor Arci lembrou que para

94 toda a ação com a Prefeitura é necessário firmar um Convênio, o qual não foi

95 aprovado pela Câmara de vereadores anteriormente, mas que vai ser retomado

96 esse assunto com a futura administração municipal, a qual se comprometeu em

97 aprovar o Convênio entre a UFSM e a Prefeitura de Frederico Westphalen, para

98 viabilizar as ações que serão propostas pelo Campus, em parceria com a

99 Prefeitura. Ainda em assuntos gerais, o professor Arci explicou que para substituir

100 os professores titulares de função, é necessário que seja indicado um professor

101 da carreira permanente, não pode ser professor substituto. Também com relação

102 a afastamentos de docentes, solicitou que quando houver a necessidade do

103 professor viajar, ou se afastar da universidade, proceda a devida solicitação de

104 afastamento no sistema. A professora Eliane Pereira dos Santos informou e

105 repassou informações sobre reunião do CODEMAU, que é o Conselho de

106 Desenvolvimento do Médio alto Uruguai, e a função é elaborar projetos para o

107 Estado, sendo que tem vários eixos estipulados e um dos eixos é ambiental.

108 Nesse sentido, explana que tem vários professores do Campus que já tem

109 projetos nessa área, os quais, poderiam fazer parceria com o CODEMAU e

110 desenvolver esses projetos de forma mais ampla. Com relação a solicitação do

111 Jornal Folha para expor os jornais nas dependências do Campus, ficou o

112 encaminhamento dos exemplares ficarem nas portarias, na biblioteca e no esP~

113 da cantina. Para finalizar o professor Arci convidou a todos para u~

114 confraternização no dia 16 de dezembro de 2016, no Centro de Convivência dos

115 Servidores, de forma compartilhada entre todos os servidores da Instituição, o

116 professor Igor enfatizou a importância da participação de todos nesses~

117 momentos. Ainda a professora Malva falou sobre a sala de chefia de

118 departamento e sobre esse assunto ficou o encaminhamento para os Chefes de~~";111:6e~(r~ssJ;;em~ettual sala~mr
C 1.t.~
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120 todos pudessem despachar nesse espaço. Em seguida o Conselheiro Rafael

121 Chaves Ferreira reforçou um comunicado sobre uma ação em desenvolvimento

122 do Projeto Mnemocine, a Caixa de Memórias, que até o momento apresentou um

123 baixo índice de participação e salientou que fosse reforçado a seus pares, para

124 que houvesse maior contribuição. Ainda, o professor Arci colocou uma demanda

125 de estacionamento e orientou para que fosse utilizado o espaço acima da parada

126 de ônibus. Esgotada a ordem do dia e como ninguém mais fez uso da palavra, o

127 diretor Arei Dirceu Wastowski desejou um feliz natal e próspero ano novo para

128 todos, deu por encerrada a sessão, e, para constar eu, Terezinha de Fatima

129 Poncio, secretária do conselho, lavrei a presente Ata que será assinada ~~ \vi

130 os participantes.;::',..-.. ~-9-~>o ~ Am J). JJ u~ c: U U I
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NOME DO CONSELHEIRO ASSINATURA

Antônio Luis Santi

Arei Dirceu Wastowski

Carine Zandoná I

Cleusa Maria Jung

Claudir José Basso

Edner Baumhardt

Eliane Pereira dos Santos

Fábio Desconsi

Felipe Schwerz

Gizelli Moiano de Paula

Guilherme Bemardino da Cunha

Igor Senger

Luciano Miranda

Malva Andrea Mancuso

Patrícia Milano Pérsigo

Rafael Chaves Ferreira

Rafaelo Balbinot

Reges Toni Schwaab

Rodrigo D'avila

Solange de Lurdes Pertile

Assinatura de Conselheiro Substituto

Nome do Conselheiro
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