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ATA DA 72a REUNIÃO DO CONSELHO DO

CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR NORTE-RS

1 ÀS nove horas e treze minutos do dia vinte e dois de outubro 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; Andrei Giovani Maia, Chefe Substituto do De-

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

10 de Ciências Agronômicas e Ambientais; Daniela da Silva Castiglioni, Coordena-

11 dora do Curso de Ciências Biológicas; Velei Oueiroz de Souza, Coordenador do

12 Curso de Mestrado em Agronomia - Agricultura e Ambiente; Vanderlei Rodri-

13 gues da Silva, Coordenador do Curso de Agronomia; Fábio Marcelo Breunig,

14 Chefe Substituto do Departamento de Engenharia Florestal; Magda Lea Bolzan

15 Zanon, Coordenadora do Curso de Engenharia Florestal; André Ouiroga Sandi,

16 Coordenador do Curso de Relações Públicas - Multimídia; Andréa Franciele

17 Weber, Coordenadora do Curso de Comunicação Social - Jornalismo; Luiz Anil-

18 do Anacleto da Silva, Chefe do Departamento de Ciências da Saúde; Paloma de

19 Mattos Fagundes, Coordenadora do Curso de Administração - Noturno; Marta

20 Cocco da Costa, Coordenadora do Curso de Enfermagem; Olívio Alberto Teixei-

21 ra, Coordenador do Curso de Ciências Econômicas; Sidnei Renato Silveira, Co-

22 ordenador do Curso de Sistemas de Informação e Chefe pró-tempore do Depar-

23 tamento de Tecnologia da Informação; Malva Andréa Mancuso, Coordenadora

24 do Curso de Engenharia Ambiental; Adriano Lago, Coordenador do Curso de

25 Administração - Diurno; Cariza Teixeira Bohrer, Coordenadora do Curso de Nu-

26 trição; os Técnico-administrativos Litieli Tadiello Bedinoto, secretária da reunião;

27 Marcelo Augusto Sapper de Souza, representante dos servidores Técnico-admi-

28 nistrativos do campus Frederico Westphalen; Ricardo Cocco, representante dos

29 servidores Técnico-administrativos do campus Frederico Westphalen; Nelson Gi-

30 rardi Neto, representante dos servidores Técnico-administrativos do campus
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31 Palmeira das Missões; Cíntia Cristina Sulzbach, representante dos servidores

32 Técnico-administrativos do campus Palmeira das Missões; Davi Langner, repre-

33 sentante discente substituto do campus Palmeira das Missões; Andressa Krets-

34 chmer, representante discente substituta do campus Palmeira das Missões; Ge-

35 anmarcos Garcia Terra, representante discente substituto do campus Frederico

36 Westphalen. O Diretor do CESNORS, professor Genesio, deu por aberta a ses-

37 são e de imediato realizou a posse dos novos conselheiros, Davi, Andressa e

38 Andrei. A reunião deliberou sobre os seguintes tópicos: Pareceres da CLN;

39 Apreciação do Calendário para as eleições de coordenações de cursos; Assun-

40 tos Gerais. Na sequência, passou-se para a aprovação da ata número setenta e

41 um desse Conselho. Não havendo considerações, a referida ata foi aprovada

42 por unanimidade. A seguir, foi cedida a palavra à CLN para leitura de pareceres.

43 O professor Adriano fez a leitura do parecer 017/2013 referente ao Concurso Pú-

44 blico para Professor Assistente, na Área de Geociências, Subárea Sensoriamen-

45 to Remoto, do Departamento de Ciências Agronômicas e Ambientais, no qual

46 não houve candidatos aprovados. O parecer da Comissão foi favorável à homo-

47 logação do concurso e, em regime de votação, aprovado por unanimidade. Em

48 seguida, o técnico-administrativo Nelson realizou a leitura do parecer 018/2013

49 sobre o Concurso Público para Professor Adjunto, na área de Ciências Biológi-

50 cas, Subáreas Genética/Botânica/Ecologia/Morfologia, do Departamento de Ci-

51 ências Agronômicas e Ambientais, no qual foram aprovadas as seguintes candi-

52 datas: Jaqueline Ineu Golombieski, com nota final 8,71 (oito vírgula setenta e

53 um); Mariana Vieira Coronas, com nota final 8,23 (oito vírgula vinte e três); Vivia-

54 ne Dai Souto Frescura, com nota final 7,65 (sete vírgula sessenta e cinco). O pa-

55 recer da CLN foi favorável à homologação do concurso, sendo aprovado por

56 unanimidade. O técnico-administrativo Marcelo fez a leitura do parecer 019/2013

57 sobre o Concurso Público para Professor Adjunto, na Área de Ciências Sociais

58 Aplicadas, Subárea Relações Públicas e Propaganda, do Departamento de Ci-

59 ências da Comunicação, no qual foram aprovadas as seguintes candidatas: Me-

60 tina de Souza Mota, com nota final 7,22 (sete vírgula vinte e dois), Vera Martins,

61 com nota final 7,05 (sete vírgula zero cinco); Rafaela Caetano Pinto, com nota fi-

62 nal 7,00 (sete vírgula zero). O parecer da CLN, favorável à homologação do con-
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63 so, foi aprovado por unanimidade. O professor Adriano fez a leitura do parecer

64 20/2013 sobre a minuta referente ao Termo de Cooperação Técnica a ser firma-

65 do entre a UERGS e a UFSM, objetivando a cooperação de servidores da UFSM

66 e UERGS em atividades de Ensino nos Cursos de Bacharelado em Sistemas de

67 Informação/UFSM e em Administração/UERGS. A CLN emitiu parecer favorável

68 à aprovação da minuta, obtendo, posteriormente, a aprovação unânime desse

69 Conselho. O técnico-administrativo Nelson realizou a leitura do parecer 21/2013

70 referente ao projeto de Criação do Polo de Apoio Presencial da Universidade

71 Aberta do Brasil/UFSM no CESNORS, do Departamento de Tecnologia da Infor-

72 mação. O parecer da comissão foi favorável à criação do Polo. O professor Sid-

73 nei esclareceu que o Polo é de todo o campus e as intenções são apoiá-Io e for-

74 talecê-Io. Parecer aprovado por unanimidade. O técnico-administrativo Marcelo

75 fez a leitura do parecer 22/2013 sobre o projeto de Criação do Curso de Licenci-

76 atura em Computação, na modalidade Educação a Distância, do Departamento

77 de Tecnologia da Informação. A Comissão apresentou parecer favorável à apro-

78 vação do projeto. Segundo o professor Sidnei, a proposta do curso contempla

79 cinco polos, abrangendo 75 municípios e uma estimativa de 500.000 pessoas. O

80 referido professor também mencionou que uma das linhas da Capes é a forma-

81 ção de professores para a área de educação básica. O professor Fábio questio-

82 nou a sustentação do curso neste Centro, devido à dificuldade de encontrar pro-

83 fessores para assumir essa responsabilidade. O professor Sidnei falou da con-

84 cordância de todos os docentes do departamento e também da disponibilidade

85 de bolsas. O professor Velci falou que haveria uma sobrecarga de trabalho, pois

86 se trata de um curso REUNI com previsão de nove professores. O professor

87 Vanderlei comentou que a iniciativa é positiva, mas também manifestou preocu-

88 pação quanto à questão de recursos humanos, ficando bem clara a preocupação

89 deste Conselho. O acadêmico Gean questionou os direitos dos estudantes EaD.

90 Convidado a se pronunciar, o professor Fábio Parreira expôs que o curso conta-

91 rá com três disciplinas concomitantes, relatando sua experiência na Universida-

92 de Federal de Roraima com o mesmo curso e a disponibilidade de seis docen-

93 teso Quanto à questão levantada pelo acadêmico Gean, o professor Fábio Par-

94 reira disse que os alunos são da UFSM, tendo os mesmos direitos de alunos de
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95 cursos presenciais. Em regime de votação, o parecer foi aprovado por unanimi-

96 dade. Por fim, o professor Genesio ressaltou que os alunos contam como alunos

97 do Centro, impactando no IOR. Na sequência, abordou-se o próximo item da

98 pauta, apreciação do Calendário para as eleições de Coordenações de Cursos.

99 a técnico-administrativo Nelson, presidente da comissão, apresentou o calendá-

100 rio da consulta à comunidade. a professor Velci sugeriu a inclusão da inscrição

101 por procuração no regimento. a calendário foi referendado por esse Conselho.

102 Próximo ponto, Assuntos gerais. a professor Sílvio pediu que constasse em ata

103 o seguinte texto: "Considerando que existem iniquidades relacionadas na pro-

104 posta de Regimento Geral do CESNaRS, diagnosticadas junto ao Regimento

105 Geral da Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa (PRPGP) da UFSM, e, que

106 este (Regimento da PRPGP) é hierarquicamente superior ao Regimento hora

107 proposto para o nosso Centro, considero que se torna imperativa uma verifica-

108 ção com emissão de parecer para validação do que já foi tratado até o presente

109 momento pela PRaJUR. Assim, se podem detectar tais iniquidades relativas às

110 demais Pró-Reitorias e ao Estatuto maior da UFSM, impedindo que nosso traba-

111 lho se configure em uma ação "ilegal" e de desperdício dos recursos da união."

112 a professor Genesio disse que o processo passará por todas as instâncias, sen-

113 do que o trâmite legal é o que está acontecendo, ou seja, o Conselho decide e

114 depois o processo é encaminhado para todas as instâncias superiores. a profes-

115 sor Sílvio relatou a preocupação em aprovar itens contrários ao Estatuto da

116 UFSM. a professor Genesio relembrou que a metodologia de trabalho, discus-

117 são de item a item e busca de informações, foi decisão desse Conselho. a pro-

118 fessor alívio questionou se essa discussão não seria perda de tempo, visto que,

119 os campi, num curto prazo, devem caminhar para uma independência adminis-

120 trativa. a professor Genesio relatou não visualizar uma perda de tempo, mencio-

121 nando também a evolução no organograma, a qual poderia facilitar uma cisão.

122 Segundo o referido professor, configuraria desperdício abandonar o processo

123 depois de tanto esforço. a técnico-administrativo Nelson sugeriu a suspensão da

124 discussão até janeiro, quando o novo reitor assumirá. a professor Genesio falou

125 que foi sugerido que esse processo ocorra com a discussão da estatuinte, que

126 também terá caráter de morosidade. a professor Velci expôs a criação de ór-
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127 gãos novos (NULAC e Secretarias Unificadas), os quais inexistem no Estatuto

128 da UFSM, caracterizando uma forma de feri-Io, ressaltando a necessidade de

129 uma consulta antes de finalizar o processo e a sua posição contrária a essa dis-

130 cussão, desde o primeiro momento. O professor Andrei pediu que constasse em

131 ata o seguinte texto: "Na Ata de número 68 (ordinária) e em diversas discussões

132 nas reuniões extraordinárias foi evidenciado e deliberado por esse colegiado que

133 deveria haver uma CONSULTA PÚBLICA sobre a criação do campus em Pal-

134 meira das Missões. Esta consulta teria o intuito de balizar a elaboração do Regi-

135 mento interno do CESNORS. Este fato não foi respeitado dando-se prossegui-

136 mento à atualização do regimento sem respeitar a vontade manifestada por este

137 colegiado. Evidencia-se também que a atual estrutura proposta não respeita o

138 Estatuto Geral nos arts.6, 11,39, 40, pois os departamentos didáticos foram agru-

139 pados em áreas do conhecimento diferentes. Na proposta atual também não

140 está sendo respeitada a quantidade prevista de pessoal técnico-administrativos

141 aprovadas nos PPCs dos cursos, fato facilmente visualizado quando no PPC do

142 Curso de Ciências Econômicas há a previsão 2 (dois) técnicos de NM (nível mé-

143 dio) e 1 (um) técnico NS (nível superior)." O professor Elias falou que a metodo-

144 logia foi trocada várias vezes para permitir o avanço no processo, não se deven-

145 do voltar atrás em cima das decisões já tomadas, muitas delas polêmicas, de-

146 vendo-se terminar o processo e aguardar o retorno das instâncias superiores. O

147 técnico-administrativo Ricardo expôs o receio quanto à credibilidade desse Con-

148 selho junto a seus representados. Segundo o mesmo, as discussões foram ma-

149 duras e democráticas, não havendo incriminação por pensar em um Centro dife-

150 rente. O discente Gean falou que não se pode desrespeitar a presença dos téc-

151 nico-administrativos e as decisões já tomadas. Esgotada a ordem do dia e como

152 ninguém mais fez uso da palavra, o professor Genesio deu por encerrada a ses-

153 são e, para constar, eu, Litieli Tadiello Bedinoto, lavrei a presente Ata que será

154 assinada por todos os participantes.
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LISTA DE ASSINATURAS DA ATA DA 72a REUNIÃO DO CONSELHO DO

CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR NORTE-RS.

Data: 221 10 1 2013 Horário: CJ1..:..l2 Local: Campus de Frederico Westphalen

NOME DO CONSELHEIRO ASSI~ATURA 1\
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Vanderlei Rodrigues da Silva ~\,,/
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