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ATA DA 73a REUNIÃO DO CONSELHO DO

CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR NORTE-RS

1 ÀS nove horas e quinze minutos do dia dezenove de novembro do ano de

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

3 campus de Palmeira das Missões, 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; Marcelo Freire Pereira de Souza, Chefe Substituto

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

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

9 fe do Departamento de Administração; Daniela da Silva Castiglioni, Coordenado-

10 ra do Curso de Ciências Biológicas; Vanderlei Rodrigues da Silva, Coordenador

11 do Curso de Agronomia; Oscar Agustín Torres Figueredo, Chefe do Departa-

12 mento de Engenharia Florestal; Andréa Franciele Weber, Coordenadora do Cur-

13 so de Comunicação Social - Jornalismo; Luiz Anildo Anacleto da Silva, Chefe do

14 Departamento de Ciências da Saúde; Paio ma de Mattos Fagundes, Coordena-

15 dora do Curso de Administração - Noturno; Sidnei Renato Silveira, Coordenador

16 do Curso de Sistemas de Informação e Chefe pró-tempore do Departamento de

17 Tecnologia da Informação; Arei Dirceu Wastowski, Coordenador Substituto do

18 Curso de Engenharia Ambiental; Adriano Lago, Coordenador do Curso de Admi-

19 nistração - Diurno; Cariza Teixeira Bohrer, Coordenadora do Curso de Nutrição;

20 os Técnico-administrativos Litieli Tadiello Bedinoto, secretária da reunião; Mar-

21 ceio Augusto Sapper de Souza, representante dos servidores Técnico-adminis-

22 trativos do campus Frederico Westphalen; Nelson Girardi Neto, representante

23 dos servidores Técnico-administrativos do campus Palmeira das Missões; Cíntia

24 Cristina Sulzbach, representante dos servidores Técnico-administrativos do

25 campus Palmeira das Missões; Luana Rigo, representante discente substituta do

26 campus Palmeira das Missões; Jonathas Alan Torquetti, representante discente

27 do campus Palmeira das Missões; Geanmarcos Garcia Terra, representante dis-

28 cente substituto do campus Frederico Westphalen. O Diretor do CESNORS, pro-

29 fessor Genesio, deu por aberta a sessão e de imediato realizou a posse dos no-

30 vos conselheiros, Arei, Victor e Luana. A reunião abordou os seguintes tópicos:
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31 Pareceres da CLN; Aprovação da planilha da prova de defesa da produção inte-

32 lectual; Participação na Expofred 2014; Assuntos Gerais. Na sequência, passou-

33 se para a aprovação das atas número setenta e dois e número sete (reunião ex-

34 traordinária). Não havendo considerações, as referidas atas foram aprovadas

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

36 O técnico-administrativo Marcelo fez a leitura do parecer 023/2013, referente ao

37 Projeto de Criação do Departamento de Alimentos e Nutrição (DANut), do cam-

38 pus de Palmeira das Missões. A Comissão emitiu parecer favorável à criação do

39 departamento. A professora Cariza defendeu a criação do Departamento, falan-

40 do que os professores do Curso de Nutrição são favoráveis, com exceção de

41 três que se abstiveram, ressaltando que essa atitude visa uma maior autonomia

42 para gestão dos recursos, tendo em vista a grande interface com a área de ali-

43 mentos. A referida professora também expôs que as disciplinas seriam atendi-

44 das normalmente, bem como a intenção de promover mais cursos na área. O

45 professor Luiz Anildo disse que o departamento mantém o compromisso de con-

46 tinuar atendendo o curso de Nutrição e vice-versa. Colocado em votação, o pa-

47 recer foi aprovado por unanimidade. Em seguida, o técnico-administrativo Nel-

48 son realizou a leitura do parecer 024/2013, sobre o Concurso Público para Pro-

49 fessor Auxiliar, na Área de Engenharia Civil, Subárea Mecânica dos Solos, do

50 Departamento de Ciências Agronômicas e Ambientais, do campus de Frederico

51 Westphalen, no qual não houve candidato aprovado. O parecer da CLN foi favo-

52 rável à homologação do concurso, sendo aprovado por unanimidade. O técnico-

53 administrativo Nelson fez a leitura do parecer 025/2013, relativo ao Concurso

54 Público para Professor Auxiliar, na Área de Agronomia, Subárea Fitossanidade e

55 Fitotecnia, do Departamento de Ciências Agronômicas e Ambientais, do campus

56 de Frederico Westphalen, no qual foram aprovados os seguintes candidatos:

57 Edinalvo Rabaioli Camargo, com nota final 8,44 (oito vírgula quarenta e quatro);

58 Rogério Luiz Backes, com nota final 8,18 (oito vírgula dezoito); Diecson Ruy Or-

59 solin da Silva, com nota final 7,03 (sete vírgula zero três). O parecer da Comis-

60 são, favorável à homologação do concurso, foi aprovado por unanimidade. Na

61 sequência, abordou-se a questão da participação na Expofred 2014. O professor

62 Genesio expôs que o evento envolverá 5 dias, do dia 30 de abril ao dia 04 de

63 maio de 2014, ou seja, 15 turnos, já havendo uma comissão para tratar desse
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64 assunto, que necessita da participação dos professores. Todos concordaram

65 com a participação na Expofred 2014, ficando o compromisso da indicação de

66 um docente por curso até o dia próximo dia 02. Como próximo ponto de discus-

67 são, tem-se a planilha da prova de defesa da produção intelectual. O professor

68 Genesio fez a leitura da planilha que já está em uso no Centro. O professor Síl-

69 vio falou da subjetividade da planilha e sugeriu a inclusão de mais itens. A pro-

70 fessora Cariza falou que a Resolução 030 trata de um memorial da vida pregres-

71 sa do candidato, bem como suas intenções, relatando ser importante a verifica-

72 ção da proposta do candidato para o curso e para o Centro, assim como a ques-

73 tão da obrigatoriedade do projeto de pesquisa e extensão. O professor Vanderlei

74 concordou com as palavras da professora Cariza, falando da necessidade de ver

75 o que o candidato se propõe a fazer. Sendo assim, houve a sugestão de uma

76 nova redação para o item 11, a qual se destaca a seguir: "Conexões entre as ati-

77 vidades de ensino, pesquisa e extensão, realizadas e pretendidas". Também de-

78 cidiu-se pela inclusão de um quinto item: "Avaliação dos projetos de pesquisa e

79 extensão, conforme o artigo 35 da Resolução 030/2013". Com essas alterações,

80 os pesos ficaram distribuídos da seguinte forma: Item I - Contribuição particular

81 do candidato para o desenvolvimento do ensino e das atividades correlatas liga-

82 das à sua área de conhecimento, peso 2; Item 11 - Conexões entre as atividades

83 de ensino, pesquisa e extensão, realizadas e pretendidas, peso 2; Item 111 -

84 Transformações que caracterizaram e/ou motivaram o desenvolvimento do can-

85 didato enquanto intelectual, peso 1; Item IV - Análise crítica do estado atual do

86 campo de pesquisa e do significado do conjunto de sua produção dentro desse

87 quadro atual, peso 2; Item V - Avaliação dos projetos de pesquisa e extensão,

88 conforme o artigo 35 da Resolução 030/2013, peso 3. Quanto à planilha da pro-

89 va didática, houve a inclusão dos subitens "comportamento ético, criatividade e

90 expressividade" e "capacidade de estimular e facilitar o aprendizado do aluno"

91 no item 02 da planilha, o qual aborda o desenvolvimento da aula, sendo contem-

92 piados no peso 7,0. Destarte, as planilhas das provas de defesa da produção in-

93 telectual e didática foram aprovadas por esse Conselho, sendo ratificadas tam-

94 bém as planilhas das provas escrita e de títulos. As quatro planilhas serão ane-

95 xadas a essa ata. Por último, abordaram-se os assuntos gerais. O professor Ge-

96 nesio apresentou a Ordem de Serviço Conjunta N° 01/GR/PF-UFSM, de 113p
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97 de novembro de 2013, a qual delimita os órgãos da UFSM competentes para ta-

98 zer consultas à Procuradoria Federal junto à UFSM, bem como os objetos da

99 análise jurídica da mesma. O acadêmico Gean relatou que na última quarta-feira

100 (13/11/2013) ocorreu a eleição para o Diretório Central dos Estudantes, sendo

101 reeleita a chapa 1, destacando a expressiva participação dos discentes desse

102 Centro. A professora Daniela falou da sobrecarga dos professores do Curso de

103 Ciências Biológicas, visto que há um concurso trancado na PROJUR, deixando

104 de atender duas disciplinas, além de quatro disciplinas que estão sem professo-

105 res. A mesma também solicitou contribuição dos professores do Curso de Enge-

106 nharia Ambiental. O professor Pietro expôs que o professor Felipe Müller, em vi-

107 sita ao CESNORS e abordando o número de alunos e professores, recomendou

108 o fechamento de turmas, caso não houvesse número suficiente de docentes,

109 sendo que tal atitude foi tomada com o Curso de Administração Pública. O pro-

110 fessor Oscar também relatou dificuldade na área de Física, uma vez que os dois

111 professores nomeados não assumiram, deixando quatro turmas desassistidas. O

112 professor Vanderlei falou da necessidade de discutir um planejamento para o

113 Centro, destacando a baixa procura por alguns cursos. O professor Sidnei expôs

114 o improviso em disciplinas que não são da área, bem como a dificuldade com

115 professores que não aceitam ministrar mais que duas disciplinas por semestre.

116 O professor Genesio disse que alguns problemas podem ser resolvidos dentro

117 do próprio Centro, havendo uma busca constante por novas vagas docentes. O

118 professor Luiz Anildo solicitou um relatório de distribuição das vagas da UFSM,

119 ressaltando que as próximas vagas serão distribuídas com base na necessidade

120 dos cursos até atingir um determinado patamar. O técnico-administrativo Nelson

121 também solicitou a informação quanto à distribuição das vagas dessa Instituição.

122 O professor Genesio solicitou que os colegiados discutam a questão das vagas

123 e do planejamento, pois esses temas serão abordados na próxima reunião. O

124 professor Adriano fez um convite para o evento "Diálogos de Extensão", que tem

125 o objetivo de aproximar a Universidade da comunidade, vislumbrando a possibili-

126 dade de parcerias estratégicas. O referido professor também falou do projeto

127 "Visão Coletiva", o qual desenvolve ações nas áreas ambiental e solidária. Es-

128 gotada a ordem do dia e como ninguém mais fez uso da palavra, o professor
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129 Genesio deu por encerrada a sessão e, para constar, eu, Litieli Tadiello Bedino-

130 to, lavrei a presente Ata que será assinada por todos os participantes.
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LISTA DE ASSINATURAS DA ATA DA 73a REUNIÃO DO CONSELHO DO
CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR NORTE-RS.

Data: 19/ 11 /2013 Horário: .Q!/..:---.lbLocal: Campus de Palmeira das Missões

NOME DO CONSELHEIRO

Vanderlei Rodrigues da Silva
Velei Queiroz de Souza
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Josoé Meira Strucker
Luiz Anildo Anacleto da Silva
Luiz Eduardo Avelar Pucci
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Malva Andrea Mancuso
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Marta Cocco da Costa
Marcelo Auzusto Sapper de Souza

Nelson Girardi Neto
Olívio Alberto Teixeira
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Rafael Lazzari
Ricardo Cocco
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