
Ministério da Educação

Universidade Federal de Santa Maria

Centro de Educação Superior Norte-RS/UFSM

Conselho do Centro

ATA DA 75a REUNIÃO DO CONSELHO DO

CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR NORTE-RS

1 Às nove horas e doze minutos do dia vinte e cinco de março do ano de

2 dois mil e quatorze, 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; Marlon Nadal Maciel, Chefe pró-tempore do De-

7 partamento de Zootecnia e Ciências Biológicas; Elias José Mengarda, Chefe do

8 Departamento de Ciências da Comunicação; José de Pietro Neto, Chefe do De-

9 partamento de Administração; Daniela da Silva Castiglioni, Coordenadora do

10 Curso de Ciências Biológicas; Valmir Werner, representante do Curso de Agro-

11 nomia; Clovis Orlando Da Ros, Chefe do Departamento de Ciências Agronômi-

12 cas e Ambientais; Oscar Agustín Torres Figueredo, Chefe do Departamento de

13 Engenharia Florestal; Bráulio Otomar Caron, Coordenador do Curso de Pós-Gra-

14 duação em Agronomia - Agricultura e Ambiente; Andréa Franciele Weber, Coor-

15 denadora do Curso de Comunicação Social - Habilitação Jornalismo; Rafael

16 Marcelo Soder, Chefe Substituto do Departamento de Ciências da Saúde; Palo-

17 ma de Mattos Fagundes, Coordenadora do Curso de Administração - Noturno;

18 Daiane Scheid, Coordenadora Substituta do Curso de Comunicação Social -

19 Habilitação Relações Públicas - Ênfase em Multimídia; Sidnei Renato Silveira,

20 Coordenador do Curso de Sistemas de Informação e Chefe pró-tempore do De-

21 partamento de Tecnologia da Informação; Malva Andréa Mancuso, Coordenado-

22 ra do Curso de Engenharia Ambiental e Sanitária; Adriano Lago, Coordenador

23 do Curso de Administração - Diurno; Darielli Gindri Resta, Coordenadora pró-

24 tempore do Curso de Enfermagem; Nilton César Mantovani, Coordenador do

25 Curso de Engenharia Florestal; Giovana Cristina Ceni, Coordenadora do Curso

26 de Nutrição e Chefe pró-tempore do Departamento de Alimentos e Nutrição; Olí-

27 vio Alberto Teixeira, Coordenador do Curso de Ciências Econômicas; os Téc-

28 nico-administrativos Litieli Tadiello Bedinoto Farias, secretária da reunião; Ricar-

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

30 derico Westphalen; Terezinha de Fátima Poncio, representante dos servidores
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31 Técnico-administrativos do campus Frederico Westphalen; Jriana Gadea de Mel-

32 10, representante dos servidores Técnico-administrativos do campus Palmeira

33 das Missões; Cíntia Cristina Sulzbach, representante dos servidores Téc-

34 nico-administrativos do campus Palmeira das Missões; Alisson Gabriel de Arru-

35 da, representante discente substituto do campus Palmeira das Missões; Davi

36 Langner, representante discente substituto do campus Palmeira das Missões;

37 Marcos Lazzaretti, represente discente substituto do campus Frederico Westp-

38 halen. O Diretor do CESNORS, professor Genesio, deu por aberta a sessão e

39 de imediato realizou a posse dos novos conselheiros, Valmir, Darielli, Rafael, Gi-

40 ovana, Jnana, Bráulio, Davi, Daiane e Marlon. A reunião deliberou sobre a se-

41 guinte pauta: Relatório Orçamento 2013; Critérios para distribuição de vagas do-

42 centes; Planilha prova prática; Assuntos gerais. Em seguida, passou-se para a

43 apreciação da ata número setenta e quatro. O professor Bráulio solicitou adoção

44 do procedimento de leitura de ata no primeiro momento de cada reunião, sendo

45 que, por 18 votos a 9, tal solicitação foi deferida pelos conselheiros. Assim, após

46 realização da leitura, a referida ata foi aprovada por unanimidade. Logo após, o

47 técnico-administrativo Jever apresentou o orçamento efetivamente realizado no

48 ano de 2013, bem como a previsão de IDR para o ano de 2014 (R$ 886.175,06),

49 destacando que a metodologia é a mesma dos últimos anos. O professor Pietro

50 questionou o fato da planilha do IDR contemplar apenas disciplinas de dois dos

51 três cursos de seu departamento. Além disso, o referido professor solicitou o en-

52 vio das planilhas acompanhadas dos relatórios do SIE que as embasam. O pro-

53 fessor Genesio falou que ainda não há retorno da reitoria quanto à solicitação

54 dos cursos de Enfermagem e Nutrição de recursos para diárias e passagens,

55 devido às atividades fora de campus, ressaltando também a requisição de recur-

56 sos extraorçamentários para climatização das salas de aula dos campi - estima-

57 tiva de R$ 178.000,00 - e para os deslocamentos para a Sede. O mesmo desta-

58 cou que o CESNORS foi um dos centros que mais cresceu em 2013 (em torno

59 de 2,5%), sendo a produção institucional um dos fatores mais impactantes. O

60 técnico-administrativo Jever expôs que haverá cobrança retroativa dos serviços

61 solicitados por cursos e departamentos à Gráfica Universitária no ano de 2013 e

62 pagos pelo Departamento de Ciências da Comunicação. O professor Clóvis pa-

63 rabenizou o servidor Jever pela organização dos números, dizendo que há
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64 necessidade de evolução da planilha, utilizando os mesmos critérios da UFSM.

65 O professor Pietro esclareceu que o número de alunos matriculados é o fator de

66 maior impacto para trazer recursos da UFSM para o CESNORS. Na sequência,

67 passou-se para a abordagem dos critérios para distribuição de vagas docentes.

68 O professor Elias, representante da comissão composta pelos chefes de depar-

69 tamentos, que posteriormente englobou os coordenadores de cursos, fez um re-

70 lato do caminho percorrido até a definição desses critérios, chegando-se à su-

71 gestão de vagas alternadas entre os campi, iniciando pelo campus de Palmeira

72 das Missões. Além disso, a comissão apresentou uma planilha para destinação

73 das vagas no campus de Frederico Westphalen, a qual se apresenta a seguir:

74 IDO = (RAP * 0,35) + (MED * 0,40) + (MPC * 0,25), onde IDO = índice de De-

75 sempenho do Departamento; RAP (Relação Aluno Professor) = NNNP; MED

76 (Média do Encargo Didático do Departamento) = SED/NP; MPC (Média da Pro-

77 dução Científica) = SPC/NP; NP = Número de professores do Departamento, in-

78 cluindo as vagas de concursos a serem realizadas; NA = Número de alunos efe-

79 tivamente matriculados, anualmente, nas disciplinas ministradas pelos professo-

80 res do Departamento, no último ano, nos cursos de graduação presencial e pro-

81 gramas de pós-graduação Stricto Sensu; SED = Soma do Encargo Didático das

82 disciplinas ministradas, no último ano, pelos professores do Departamento nos

83 cursos de graduação presencial e programas de pós-graduação Stricto Sensu

84 de acordo com os PPC dos cursos, incluindo as disciplinas complementares de

85 graduação, considerando-se um encargo didático de 15 horas/professor para

86 cada orientação (estágios curriculares, TCC e dissertações); SPC = Soma da

87 Produção Científica anual dos docentes do Departamento conforme ficha de

88 avaliação da CEPEX. A professora Daniela expôs que os cursos de Ciências Bi-

89 ológicas e Nutrição devem ser igualados aos demais, para, posteriormente, usar

90 o critério de uma vaga para cada campus. O professor Clovis enfatizou a busca

91 pelo equilíbrio por parte da comissão, ressaltando que a separação foi a solução

92 para o avanço das discussões. O professor Bráulio falou da representação de

93 seu grupo, desejando levar os critérios para discutir com o mesmo, e votar sepa-

94 rado. O professor Genesio relatou que em reunião com o Reitor, em abordagem

95 do tema ifetização, solicitou que as vagas dos Tecnólogos em Alimentos e em

96 Sistemas para Internet do CAFW ficassem para o CESNORS, resolvendo pro-193
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97 blemas pontuais dos Cursos de Nutrição e Sistemas de Informação. No entanto,

98 o Reitor destacou que essas vagas poderiam ficar no IFF, beneficiando a UFSM,

99 visto que a relação aluno/professor subiria como um todo na UFSM. O professor

100 Bráulio, membro da comissão que dará subsídios para o parecer da CLN relativo

101 ao processo de ifetização, falou da possibilidade de criação de um Termo de Co-

102 operação entre as instituições, destacando ser favorável a não abrir mão dessas

103 vagas, direcionando-as paras as necessidades mais latentes, uma vez que elas

104 poderão ir para a sede. Finalizando, colocou-se em votação a sugestão da co-

105 missão, a qual obteve 15 votos favoráveis e 12 votos contrários, dessa forma,

106 novas vagas terão sua destinação alternada entre os campi, iniciando por Pal-

107 meira das Missões, e os critérios para o campus de Frederico Westphalen serão

108 definidos entre as chefias. Como próximo ponto, discutiu-se a planilha da prova

109 prática. O professor Elias apresentou a planilha, a qual foi aprovada, sem a defi-

110 nição de pontuação, por 23 votos favoráveis e 4 votos contrários. A mesma con-

111 tará como anexo desta ata e servirá como referência para o Centro. A seguir,

112 passaram-se para os Assuntos gerais. O professor Marlon candidatou-se à vaga

113 que, anteriormente, era ocupada pelo professor Sílvio no CEPE e na Comissão

114 CLN do mesmo, havendo o deferimento desse Conselho. Na sequência, colo-

115 cou-se em votação a solicitação do Departamento de Administração para rea-

116 bertura de concursos nas áreas de Administração/Administração Financeira, Ad-

117 ministração/Ciências Contábeis e Administração/Administração da Produção,

118 com exigência do título de mestre, devido à dificuldade de doutores nas referidas

119 áreas. Solicitação aprovada por unanimidade. O professor Genesio falou que to-

120 ram disponibilizados valores pela COPERVES que serão destinados para bolsas

121 e aquisição de materiais para participação na Expofred 2014. Também expôs a

122 vinda do Reitor e de uma comitiva de pró-reitores para reuniões de trabalho na

123 próxima quinta-feira (27/03/2014), pela parte da manhã no campus de Frederico

124 Westphalen e à tarde no campus de Palmeira das Missões; e a criação de uma

125 secretaria para atender as unidades descentralizadas, para a qual o professor

126 Edson Cantarelli será designado. Esgotada a ordem do dia e como ninguém

127 mais fez uso da palavra, o professor Genesio deu por encerrada a sessão e,

128 para constar, eu, Litieli Tadiello Bedinoto Farias, lavrei a presente Ata que será

129 assinada por todos os participantes.
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LISTA DE ASSINATURA DA ATA DA 7Y REUNIÃO DO CONSELHO DO
CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR NORTE-RS.
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