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ATA DA 71a REUNIÃO DO CONSELHO DO

CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR NORTE-RS

1 Às nove horas e dez minutos do dia dezessete de setembro do ano de

2 dois mil e treze, reuniram-se no Centro de Educação Superior Norte-RS, no

3 campus de Frederico Westphalen, os membros do Conselho do CESNORS, es-

4 tando presentes os professores Genesio Mario da Rosa, Diretor do CESNORS;

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

6 nador do Curso de Zootecnia; Elias José Mengarda, Chefe do Departamento de

7 Ciências da Comunicação; Sílvio Teixeira da Costa, Chefe do Departamento de

8 Zootecnia e Ciências Biológicas; José de Pietro Neto, Chefe do Departamento

9 de Administração; Clóvis Orlando Da Rós, Chefe do Departamento de Ciências

10 Agronômicas e Ambientais; Daniel Ângelo Sganzerla Graichen, Coordenador

11 Substituto do Curso de Ciências Biológicas; Velei Oueiroz de Souza, Coordena-

12 dor do Curso de Mestrado em Agronomia - Agricultura e Ambiente; Oscar Agus-

13 tín Torres Figueredo, Chefe do Departamento de Engenharia Florestal; Magda

14 Lea Bolzan Zanon, Coordenadora do Curso de Engenharia Florestal; André Oui-

15 roga Sandi, Coordenador do Curso de Relações Públicas - Multimídia; Andréa

16 Franciele Weber, Coordenadora do Curso de Comunicação Social - Jornalismo;

17 Luiz Anildo Anacleto da Silva, Chefe do Departamento de Ciências da Saúde;

18 Paloma de Mattos Fagundes, Coordenadora do Curso de Administração - Notur-

19 no; Marta Cocco da Costa, Coordenadora do Curso de Enfermagem; Olívio AI-

20 berto Teixeira, Coordenador do Curso de Ciências Econômicas; Sidnei Renato

21 Silveira, Coordenador do Curso de Sistemas de Informação e Chefe pró-tempo-

22 re do Departamento de Tecnologia da Informação; Malva Andrea Mancuso, Co-

23 ordenadora do Curso de Engenharia Ambiental; Luís Carlos Zucatto, Coordena-

24 dor Substituto do Curso de Administração - Diurno; Cariza Teixeira Bohrer, Co-

25 ordenadora do Curso de Nutrição; os Técnico-administrativos Litieli Tadiello Be-

26 dinoto, secretária da reunião; Marcelo Augusto Sapper de Souza, representante

27 dos servidores Técnico-administrativos do campus Frederico Westphalen; Ricar-

28 do Cocco, representante dos servidores Técnico-administrativos do campus Fre-

29 derico Westphalen; Nelson Girardi Neto, representante dos servidores Téc-

30 nico-administrativos do campus Palmeira das Missões; Cíntia Cristina Sulzba-
1

~



xedera/ ct.
ro-0e ~~ ~ ~~ Ministério da Educação

.}! S~Universidade Federal de Santa Maria
~ l~ ; Centro de Educação Superior Norte-RSjUFSM
'Ç. ~ Conselho do Centro

/) SAI'! ~'.

1960

31 ch, representante dos servidores Técnico-administrativos do campus Palmeira

32 das Missões; Marcos Lazzaretti, representante discente substituto do campus

33 Frederico Westphalen; Geanmarcos Garcia Terra, representante discente substi-

34 tuto do campus Frederico Westphalen. O Diretor do CESNORS, professor Gene-

35 sio, deu por aberta a sessão e de imediato realizou a posse dos novos conse-

36 Iheiros, Andréa, Malva, Paio ma e Luís Carlos. O professor Genesio também

37 apresentou os novos membros da Comissão de Legislação e Normas, os téc-
38 nico-administrativos, Marcelo e Nelson. A reunião deliberou sobre os seguintes

39 tópicos: Pareceres da CLN; Indicação de representante suplente para o CONSU;

40 Planilha Prova Prática (DECOM); Discussão sobre os critérios de distribuição de

41 novas vagas docentes do Centro; Apreciação de proposta de desvinculação do

42 CAFW para a rede de Institutos Federais; Assuntos Gerais. Em seguida, pas-

43 sou-se para a aprovação da ata número setenta desse Conselho. Não havendo

44 considerações, a referida ata foi aprovada por unanimidade. A seguir, foi cedida

45 a palavra à CLN para leitura de pareceres. O servidor Marcelo fez a leitura do

46 parecer 13/2013 referente à minuta de convênio a ser firmada entre a UFSM e o

47 Município de Frederico Westphalen, através do projeto de Extensão intitulado:

48 Sanidade Ambiental à Saúde Humana, cujo interessado é o Departamento de

49 Ciências Agronômicas e Ambientais. O parecer da Comissão foi favorável à
50 aprovação do convênio e, em regime de votação, aprovado por unanimidade.

51 Na sequência, o servidor Marcelo fez a leitura do parecer 14/2013 referente à
52 minuta de convênio a ser firmada entre a UFSM e o Município de Palmeira das

53 Missões, com vistas a aulas práticas do Curso de Enfermagem/PM. O parecer

54 da CLN foi favorável à aprovação, sendo aprovado por unanimidade. O servidor

55 Nelson fez a leitura do parecer 015/2013 sobre o Concurso Público para Profes-

56 sor Adjunto na Área de Administração, Subárea Administração da Produção, do

57 Departamento de Administração, Campus de Palmeira das Missões, no qual não

58 houve candidatos aprovados. O parecer da Comissão foi favorável à homologa-

59 ção do concurso supracitado, o qual, em regime de votação, foi aprovado por

60 unanimidade. O servidor Nelson fez a leitura do parecer 16/2013 referente ao

61 protocolo de intenções a ser firmado entre a UFSM, a BASF, a UFTPR, a

62 UFRGS e a UFMT, cujo interessado é o Departamento de Ciências Agronômicas
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63 e Ambientais. O parecer da CLN foi favorável à aprovação do convênio, median-

64 te declaração da professora Stela Maris Kulczynski assumindo o interesse em

65 continuar desenvolvendo o protocolo de intenções aberto pela professora Fabia-

66 ne Pinto Lamego. Parecer aprovado por unanimidade. O próximo ponto a ser

67 abordado foi a indicação de representante suplente para o CONSU, sendo indi-

68 cado o nome do professor Luiz Eduardo Avelar Pucci. Na sequência, passou-se

69 para a discussão da Planilha Prova Prática. O professor Elias relatou que havia

70 previsão de uma prova prática para um concurso do Departamento de Ciências

71 da Comunicação, no entanto, abriu-se mão dessa etapa, pois o Centro não pos-

72 sui planilha de prova prática. O referido professor solicitou a construção dessa

73 planilha, visto haver exigência que cada centro tenha uma. O professor Clóvis

74 achou interessante ter uma planilha, mas ressaltou a abrangência de diversas

75 áreas no Centro, sugerindo um direcionamento da planilha para o DECOM, visto

76 que os outros departamentos, até então, não manifestaram interesse em uma

77 prova prática. O professor André falou que deve existir um barema geral e único

78 para essa unidade, deixando-o pronto logo para que acontecimentos como o ci-

79 tado pelo professor Elias não se repitam. O professor Sílvio questionou se há

80 necessidade de uma única prova ou se poderia ser uma para cada departamen-

81 to, em decorrência da especificidade do Centro. O professor Genésio esclareceu

82 que a resolução estabelece uma planilha por Centro. Assim, os nomes dos con-

83 selheiros Elias, Geanmarcos e Rafael foram escolhidos para integrar comissão

84 para construção da referida planilha, tendo um prazo de 30 (trinta) dias. O próxi-

85 mo item da pauta refere-se à discussão sobre os critérios de distribuição de no-

86 vas vagas docentes do Centro. O professor Elias falou que se trata de uma apre-

87 sentação, relatando que houve uma reunião entre as chefias departamentais,

88 com a retomada histórica das vagas docentes do CESNORS e a percepção da

89 necessidade de estabelecer parâmetros para novas vagas. O referido professor

90 também ressaltou que alguns critérios já foram definidos, destacando-se entre

91 eles: número de professores previsto no PPC, número de alunos/professor, en-

92 cargo didático. Uma nova reunião será realizada para estabelecer os pesos dos

93 critérios. A seguir, passou-se para a apreciação da proposta de desvinculação

94 do CAFW para a rede de Institutos Federais. O professor Genésio disse que
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95 houve uma reunião na semana anterior para tratar desse assunto, visando che-

96 gar a um posicionamento do Centro. Relatou também que o processo prevê a

97 desvinculação do CAFW da UFSM, havendo uma demanda pública para que ele

98 passe para a rede de Institutos Federais, com sua estrutura. O professor Gené-

99 sio mostrou em um mapa como ficaria a divisão segundo a proposta do CAFW,

100 ressaltando que os problemas são as estruturas utilizadas em conjunto, tais

101 como: RU, auditório, laboratórios do DECOM, áreas de experimento. Segundo o

102 referido professor, a contrapartida do CAFW seriam as estruturas de ovinos, suí-

103 nos e caprinos. Percebendo que haveria prejuízo para esse Centro, os partici-

104 pantes daquela reunião elaboraram uma contraproposta, a qual se destaca a se-

105 guir: 1) Prédio FINEP, Usina de Laticínios, Setor de Engenharia Agrícola; 2) Mu-

106 dar a linha divisória, liberando o prédio do Setor de Engenharia Agrícola, os dois

107 blocos REUNI, as estruturas de casas de estudantes e a área próxima à comuni-

108 dade da Linha Sete de Setembro; 3) Recursos financeiros para construção e

109 equipamentos de um novo RU no campus de Frederico Westphalen; 4) Recur-

110 sos financeiros para construção de um auditório multiúso; 5) Permanência dos

111 cursos REUNI na estrutura da UFSM (CESNORS); 6) Migração das vagas REU-

112 NI de TAEs e docentes para a estrutura do CESNORS. Complementando, o pro-

113 fessor Genesio expôs que legalmente a estrutura de IF não prevê casa de estu-

114 dante e que é necessário assegurar que as vagas de TAEs e docentes do REU-

115 NI fiquem com o CESNORS. Segundo o discente Geanmarcos, os estudantes

116 entendem que as novas casas de estudantes devem ficar com o IF e os aloja-

117 mentos como união universitária da UFSM. O professor Velci expôs que o prédio

118 FINEP já é desse Centro, fruto de trabalho de professores, havendo documentos

119 comprobatórios. O professor Elias apresentou a manifestação do DECOM e soli-

120 citou que essa fosse anexada ao processo. O referido professor também questi-

121 onou se nesse processo de migração poderia haver uma negociação para que o

122 seu departamento continuasse utilizando os laboratórios que ficam no CAFW,

123 até ocorrer a liberação do prédio de TV. O professor Clóvis falou que a justificati-

124 va da proposta de contrapartida não consta na ata. O servidor Marcelo manifes-

125 tou preocupação com a parte de infraestrutura, uma vez que, água e internet

126 vêm daquela unidade. O professor Olívio mencionou que deveria haver acordos
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127 de cooperação para o compartilhamento de determinados equipamentos e estru-

128 turas. O professor Genesio falou da antiga possibilidade do IF se instalar no Pólo

129 da URI. O professor André expôs a necessidade de buscar apoio da Sede para

130 essa proposta de contrapartida, visto que, o CESNORS está num processo de

131 crescimento. O professor Velci disse que trocaria a permanência na área, mas

132 caso essa fosse acatada pelo Conselho Universitário, haveria negociação. O

133 professor Genesio manifestou concordância com a fala do professor Velci. Por

134 fim, definiu-se que esse Conselho é favorável à ifetização, levando em conside-

135 ração a proposta de contrapartida. Como último item da pauta, trataram-se dos

136 Assuntos Gerais. O professor Genesio falou que neste ano a JAI não tem cará-

137 ter obrigatório, expondo que a Direção tem recursos para financiar o desloca-

138 mento de 02 (dois) ônibus. O referido professor também questionou se há inte-

139 resse dos departamentos em custear mais um ônibus de cada campus, despen-

140 dendo cerca de R$ 600,00 reais cada um, visto que, seriam necessários 07

141 (sete) ônibus para atender a demanda discente. O retorno desse questionamen-

142 to deve ocorrer até o dia 03/10/2013. O professor Velci expôs que haverá um

143 módulo de apresentação oral de alguns trabalhos, em dia diferente da JAI, no

144 CESNORS/FW. O professor Velci também falou da necessidade de formar uma

145 comissão para tratar das eleições para as coordenações de cursos. O professor

146 Genesio comentou sobre a Mostra Fotográfica "Seu Olhar na Nossa História" em

147 comemoração aos sete anos dessa unidade. Seis fotos serão selecionadas em

148 cada campus, creditadas no Calendário UFSM/CESNORS 2014 e premiadas

149 com brindes simbólicos da Grife UFSM. Os conselheiros Nelson, Magda e Mar-

150 cos foram escolhidos para compor a comissão para o pleito eleitoral das coorde-

151 nações de cursos. O professor Olívio solicitou o envio de cópias originais para

152 todos os membros, em caso de portarias que envolvam mais de uma pessoa. O

153 servidor Nelson leu documentos com demandas dos técnico-administrativos do

154 campus Palmeira das Missões; um atual, entregue ao novo reitor, e outro do ano

155 de 2011. O servidor Nelson questionou as nomeações para funções de chefia

156 nesse Centro, publicadas no DOU de agosto/2013. O professor Genesio expli-

157 cou que são funções de confiança, havendo 08 (oito) FGs no CESNORS, 06

158 (seis) oriundas do REUNI. Destacando também a impossibilidade de alocar no-
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159 vas FGs com o regimento que está em vigor. A próxima reunião extraordinária

160 desse Conselho foi marcada para o dia 01/10/2013. Esgotada a ordem do dia e

161 como ninguém mais fez uso da palavra, o professor Genesio deu por encerrada

162 a sessão e, para constar, eu, Litieli Tadiello Bedinoto, lavrei a presente Ata que

163 será assinada por todos os participantes.

1Q~.:dielw(á~e·noto ,
. ~\r8d a /
10 26

SIAPE 1963 SM
CEStlORSIUf

6



Ministério da Educação

Universidade Federal de Santa Maria

Centro de Educação Superior Norte-RS/UFSM

Conselho do Centro

LISTA DE ASSINATURAS DA ATA DA 71a REUNIÃO DO CONSELHO DO

CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR NORTE-RS.

Data: 17/09/2013 Horário: C1l-:11:?LocalJaJb.é:1fl'~~PUSde Frederico Westphalen

Velei Queiroz de Souza

Adriano Lago

( 'v

NOME DO CONSELHEIRO ASSINATURA

Andre Ouiroga Sandi
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