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ATA DA 6a REUNIÃO DO CONSELHO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR

NORTE-RS.

1 Às oito horas do dia dezoito de abril do ano de dois mil e sete, reuniram-se, no Centro

2 de Educação Superior Norte-RS, em Frederico Westphalen, na sala 152C, os membros do

3 Conselho do Centro, estando presentes os professores Genesio Mario da Rosa, Diretor Pró-

4 Tempore do Centro; Marilise Mendonça Krugüel, Vice-Diretora Pró-Tempere do Centro;

5 Edison Bisognin Cantarelli, Coordenador do Curso de Engenharia Florestal; Clovis Orlando

6 Da Ros, Coordenador do Curso de Agronomia; Claudia Herte de Moraes, Coordenadora do

7 Curso de Comunicação Social - Habilitação Jornalismo; Marlon Nadal Maciel, Coordenador

8 do Curso de Zootecnia; Sirlei Glasenapp, Coordenadora do Curso de Administração;

9 Fernando Leviski Bueno, Secretário do Centro; Janice Dai Santo Da Ros, representante dos

10 técnicos administrativos do Campus de Palmeira das Missões; Cleomar Marcos Fabrizio,

11 representante dos técnicos administrativos do Campus de Frederico Westphalen.

12 Participaram, também, os acadêmicos Rogério Bamberg, representando o corpo discente do

13 Campus de Frederico Westphalen, e Ivan de Almeida Grycuk representando o corpo discente

14 do Campus de Palmeira das Missões. O Diretor Pró-Tempore, professor Genésio, deu por

15 aberta a sessão. A professora Marilise comunicou que a professora Alice não comparecera à

16 reunião devido a problemas de saúde. Antes de iniciar os assuntos da pauta o professor

17 Genesio fez um pedido a todos para que procurem diminuir a ansiedade e refletir um pouco

18 mais antes de tomar atitudes importantes, assim como ter mais tranqüilidade no ambiente de

19 trabalho. Quanto à ata da reunião anterior, previamente enviada aos membros do Conselho,

20 foram sugeri das alterações pelos professores Edison e Marilise. A referida ata, com as

21 alterações, foi aprovada por todos. Dessa forma, serão efetuadas as alterações e a ata será

22 assinada posteriormente. O primeiro assunto da pauta foi à distribuição dos recursos do

23 Centro, o professor Genesio informou que o valor de custeio disponível para o CESNORS foi

24 reduzido para quatrocentos e quarenta e dois mil setecentos e oito reais (R$ 442.708,00) para
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cada campus. Todo o valor classificado na rubrica consumo, que posteriormente poderá ser

reclassificado para outras despesas. Informou, também, que foi definido pelo Ministério da

Educação o limite de gasto com diárias e passagens, fixado em oitenta mil reais CR$

Ministério da Educação
Universidade Federal de Santa Maria
Centro de Educação Superior Norte-RS/UFSM
Conselho do Centro

25

27

28 80.000,00). O professor Genesio expôs que esses valores não foram definidos pela Direção

29 do Centro, a qual não teve influência na definição desses valores. O professor Marlon

30 questinou quem definiu estes valores e por que isso foi feito. O professor Genesio respondeu

31 que o limite de diárias e passagens foi definido através de Portaria do Ministério da Educação

32 e que este controle atinge todos os órgãos do Governo Federal. O professor Marlon

33 novamente questionou quem determinou a redução do recurso destinado ao CESNORS para

34 quatrocentos e quarenta e dois mil setecentos e oito reais CR$ 442.708,00) para cada campus.

35 Por sua vez o professor Genesio informou que essa redução foi determinada pela Reitoria da

36 UFSM, e que os recursos que foram retirados deverão ser utilizados para aquisição de

37 equipamentos e material permanente para o Centro. Depois, a professora Sirlei falou que foi

38 tirado do CESNORS o direito de decidir, e questionou se os percentuais definidos na última

39 reunião não precisam ser reavaliados. O professor Marlon expôs que concorda com a

40 professora Sirlei. A professora Claudia perguntou se não há alguma forma de reverter a

41 decisão que reduziu os recursos do Centro e falou também que não houve consulta sobre os

42 projetos para esse recurso. O servidor Cleomar resaltou que o CESNORS teria dificuldade

43 para gastar em custeio todo o recurso que estava destinado ao Centro anteriormente, e

44 acrescentou que se deve cobrar da Reitoria a aplicação em investimentos do recurso que foi

45 retirado do Centro. O professor Marlon questionou se não seria conveniente reconvocar a

46 Comissão de Elaboração de Distribuição dos Recursos do CESNORS. A professora Claudia

47 falou que o problema principal são os valores destinados a diárias e passagens, que esses

48 valores são fixos e que a comissão não terá muitas alternativas de mudança. Ocorreram,

49 portanto, duas propostas: reconvocar a comissão para redefinir os percentuais de distribuição

50 de recursos do Centro e não reconvocá-la e manter os percentuais já definidos. Por sete votos

51 a favor de reconvocar a comissão contra cinco a favor de não reconvocá-la, foi aprovada a

52 primeira proposta. Assim, foi definido prazo até o dia vinte e cinco de abril para a referida

53 comissão apresentar uma nova proposta de distribuição de recursos ao Conselho do Centro.

54 Uma nova reunião do Conselho foi marcada para o dia vinte e seis de abril.
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55 assunto da pauta o professor Genesio expôs que foi consultado pela Pró-Reitoria de Pós-

56 Graduação e Pesquisa sobre inclusão dó CESNORS nos Programas FIPE e PIBIC. E disse
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57 que, como há a expectativa de recursos para o Centro, poderia ser destinado uma parte destes

58 recursos para bolsas FIPE. O professor ainda expôs que no próximo ano talvez não haja

59 recursos para a manutenção destas bolsas. O professor Clovis sugeriu que fosse criada uma

60 bolsa para cada dois doutores. O professor Édison sugeriu que fosse destinado um valor

61 equivalente a cinco por cento do recurso do CESNORS para estas bolsas. O professor

62 Genesio expôs que as bolsas criadas não serão divididas meio a meio entre os campi do

63 CESNORS. Elas serão distribuídas conforme processo de avaliação envolvendo os dois

64 campi em conjunto. Foi definido pelos membros do conselho que será destinado no máximo

65 cinco por cento do recurso total do Centro para a criação de bolsas FIPE, sem enxoval, tendo-

66 se uma previsão de doze bolsas. Em relação ao programa PIBIC, o professor Genesio

67 informou que enviou informações solicitadas pela Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa

68 sobre a qualificação dos docentes do Centro. O professor Genesio apresentou e leu a

69 resolução N. 002/2007, emitida pelo Magnífico Reitor da UFSM, cuja norma disciplina o uso

70 de veículos automotores de transporte rodoviário adquiridos com recursos de projetos,

71 convênios e/ou contratos na UFSM. O referido professor salientou a importância de ter-se o

72 conhecimento da existência deste tipo documento e disse que a resolução citada encontra-se à

73 disposição de todos na Secretaria do Centro. Com relação aos Projetos de Readequação dos

74 Cursos, o professor Genesio passou a palavra para os Coordenadores dos Cursos de

75 Agronomia, Zootecnia e Administração exporem os respectivos projetos. O professor Clovis

76 iniciou sua explanação dizendo que apenas vinte por cento das aulas práticas do Curso de

77 Agronomia estão contempladas com laboratórios. Dessa forma, foi elaborado pelos

78 professores do curso um projeto para estruturar estes laboratórios, que divididos em seis áreas

79 de ensino somam um investimento de seis milhões e quinhentos mil reais (R$ 6.500.000,00).

80 O professor Marlon falou que o Curso de Zootecnia precisa da estruturação de catorze

81 laboratórios, somando um total de um milhão e quatrocentos mil reais (R$ 1.400.000,00),

82 sendo que no projeto não está prevista a estrutura de sala para os laboratórios. O professor

83 Clóvis complementou dizendo que no projeto do Curso de Agronomia estão previstos, além:;1:q~s;ala~Higar;st~a:atór~~Q P~Sp;lexpôsque:
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projeto do Curso de Administração prevê um investimento de trinta e seis mil reais CR$

36.000,00) para a montagem de um laboratório de pesquisa e para a estruturação de uma sala

para a Empresa Júnior. A professora Marilise explicou que o projeto do Curso de Zootecnia

foi feito prevendo que as salas para laboratório e salas de aula sejam disponibilizadas através

dos recursos destinados para implantação do Centro. A professora Sirlei sugeriu que seja

montado um outro projeto para adequação da estrutura física do CESNORS. Por seu turno, o

professor Edison sugeriu que seja definida uma comissão para tratar da infra-estrutura do

Centro. Relatou também que está para sair um edital do FINEP para financiamento de infra-

estrutura para novos campi e que não se pode esperar a saída deste edital para começar a

preparar o projeto de pesquisa, pois é um trabalho muito complexo para se realizar em pouco

tempo. O professor Clovis comentou sobre a necessidade de que seja dada ciência à Reitoria

sobre os problemas de infra-estrutura que estão ocorrendo no Centro. O professor Genesio

falou que enviará uma cópia dos projetos de readequação dos Cursos para a Reitoria e que

solicitará a criação de uma agenda que busque resolver estes problemas. O professor Edison

sugeriu que cada curso designe um representante para compor a comissão de infra-estrutura

citada. Como foi aceita a sugestão, sem nenhuma oposição, foi definido prazo até o dia vinte

e seis de abril para cada departamento indicar um nome para compor a referida comissão. No

próximo ponto da pauta, foi apresentado um formulário pelo qual os servidores poderão

solicitar o pagamento de diárias, inscrição em eventos e passagens. O procedimento

administrativo para solicitação e pagamento das despesas acima foi explicado por mim,

Fernando Bueno, bem como, foram dadas algumas outras explicações sobre o processo de

aquisição de mercadorias e equipamentos. Foi solicitado pelos membros do Conselho que

seja elaborado e distribuído um documento explicitando claramente os procedimentos

administrativos acima mencionados. O professor Genesio expôs que todas as diárias precisam

de comprovação. Desse modo, os professores que se deslocam entre Palmeira das Missões e

Frederico Westphalen para lecionar, precisarão preencher um formulário e com a assinatura

do respectivo Coordenador do Curso. Este documento precisará ser anexado ao processo das

diárias solicitadas para comprovação do deslocamento. Após discussões sobre o pagamento

de diárias, foi decidido que somente será paga diária para os servidores que se deslocarem por
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115 que vier em carro próprio. O servidor que se deslocar em carro oficial ou de carona com
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116 colega não receberá este adicional. O acadêmico Ivan Grycuk solicitou que as reuniões do

117 Conselho tivessem hora marcada para começar e terminar. A professor Marilise sugeriu que

118 as reuniões fossem mais freqüentes e com uma pauta menor. A sugestão aceita por todos foi

119 do professor Edison que sugeriu que as reuniões do Conselho tivessem no máximo três horas

120 e meia de duração. Relativo a Expofred, o professor Genesio confirmou a participação do

121 CESNORS e reafirmou que seria importante a participação de todos os Cursos no evento.

122 Sobre a calourada o professor Genesio expôs que será realizada atividade de recepção dos

123 calouros com o Pró-Reitor de Graduação professor Jorge Cunha, no dia vinte e três de abril,

124 pela manhã, em Frederico Westphalen, e à tarde, em Palmeira das Missões. A professor Sirlei

125 fez um questionamento sobre a possibilidade de o Centro pagar os custos de uma viagem a

126 Santa Maria de um grupo de estudantes do Curso de Administração. Sobre este

127 questionamento, o professor Genesio informou que não há a possibilidade de se pagar diárias

128 a alunos, poderia-se pagar passagens, porém no momento o Centro ainda não tem

129 possibilidade de fazer este tipo de ajuda. Esgotada a ordem do dia, e como ninguém mais fez

130 uso da palavra, o professor Genésio deu por encerrada a sessão e, para constar, eu, Fernando
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