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1 ATA DA t» REUNIÃO DO CONSELHO DO

CAMPUS DE FREDERICO WESTPHALEN

2 Às nove horas e quarenta minutos do dia vinte e oito de março de dois mil e

3 dezessete, reuniram-se no Centro de Convivência dos Servidores, no Campus de

4 Frederico Westphalen, sob a presidência do Diretor do Campus, Professor Arci

5 Dirceu Wastowski, os Conselheiros: Igor Senger, Vice-diretor da UFSM Campus

6 de Frederico Westphalen; Antonio Luis Santi, Chefe do Departamento de Ciências

7 Agronômicas e Ambientais; Aline Ferrão Custódio Passini, Subchefe do

8 Departamento de Engenharia e Tecnologia Ambiental; Fabio da Silva, Chefe

9 Interino do Departamento de Ciências da Comunicação; Guilherme Bernardino da

10 Cunha, Chefe do Departamento de Tecnologia da Informação; Sidnei Renato

11 Silveira, coordenador Coordenador do Curso de Bacharelado em Sistemas de

12 Informação; Claudir José Basso, Coordenador do Programa de Pós Graduação

13 em Agronomia, Agricultura e Ambiente; Gizelli Moiano de Paula, Coordenadora do

14 Curso de Agronomia; Edner Baumhardt, Coordenador do Curso de Engenharia

15 Florestal; Patrícia Milano Persigo, Coordenadora do Curso de Relações Públicas

16 - Bacharelado; Reges Toni Schwaab Coordenador do Curso de Jornalismo -

17 Bacharelado, Fábio Desconsi e Andrea da Rocha Giovenardi, representantes dos

18 servidores técnicos administrativos, e Felipe Schwerz representante dos discentes

19 da Pós Graduação, para a sétima reunião do Conselho do Campus de Frederico

20 Westphalen, na qual foram deliberados os seguintes assuntos: Leitura e

21 aprovação da ata da 6a reunião do Conselho, Pareceres da CLN, Aprovação.

22 de ad referendum da Direção referente Parecer 01/2017 emitido pela CLN;

23 Recomposição da CLN do Campus; Prestação de contas exercício 2016;

24 Climatização das salas; Composição da CEPEX - Conselho Pesquisa,

25 Ensino e Extensão do Campus; Indicação de Membro para compor a

26 Comissão de Iniciação Científica e de Inovação Tecnológica; Indicação d~

27 Membro para compor o Conselho de Ética da UFSM; Troca de vaga

28 servidor; Vaga professor DECOM. Inicialmente o Presidente do Conse ~ I~
• 29 professor Arci Dirceu Wastowski saudou a todos, o professor Igor deu as boas /n!ir' 30 lodos na primeira reunião do Conselho de dois mil e dezessele. D~Jj.
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31 imediato o professor Arci deu posse no Conselho aos novos Conselheiros: Fabio

32 da Silva respondendo interinamente pela Chefia do Departamento de Ciências da

33 Comunicação e Andrea da Rocha Giovenardi representante dos servidores

34 técnicos administrativos do Campus. Em seguida, o professor Arci solicitou ao

35 Conselho a inclusão da seguinte pauta: indicação de Membro para os

36 Conselhos CONSU e CEPE, e indicação de representante do Campus na

37 editora da UFSM o que foi aprovado pelos Conselheiros. Na sequencia a

38 secretária do Conselho Terezinha de Fatima Poncio procedeu a leitura da ata da

39 sexta reunião do Conselho. Em apreciação foi aprovada com a seguinte correção:

40 na linha 66, onde estava escrito PDI do Campus, corrigiu-se por PDI da UFSM.

41 Na sequência, Pareceres da CLN. O Conselheiro Fabio Desconsi fez a leitura do

42 Parecer de número 01/2017 referente ao Processo N° 23.081.027951/2016-44

43 Concurso Público para Professor Adjunto na área de Ciências Agrárias/Agronomia

44 do Departamento de Ciências Agronômicas e Ambientais do Campus da UFSM

45 Frederico Westphalen. A Comissão de Leis e Normas emitiu parecer favorável,

46 referente a homologação do referido concurso, o qual foi aprovado pelos

47 Conselheiros por unanimidade. Em seguida, Aprovação de ad referendum da

48 Direção referente Parecer 01/2017 emitido pela CLN. A secretária do Conselho

49 fez a leitura do Memorando N° 12/2017 da Direção do Campus o qual foi

50 aprovado pelo Conselho. Dando continuidade a reunião, Recomposição da CLN

51 do Campus: Após algumas considerações, a composição da Comissão de Leis e

52 Normas - CLN do Campus ficou a seguinte: Gizelli Moiano de Paula, Claudir José'

53 Basso, Fábio Desconsi e Rafael Chaves Ferreira. A seguir, Prestação de contas

54 exercício 2016: O contador Jever Santos de Azevedo, responsável pelo Setor

55 Financeiro do Campus apresentou uma planilha da aplicação dos recursos da

56 Direção, referente ao ano de dois mil e dezesseis, contendo valores de Capital \7
57 custeio, diárias e passagens. Também apresentou ao Conselho uma prévia d

58 planilha de recursos para o ano de dois mil e dezessete. O administrad

59 responsável pela Seção de Apoio Administrativo, Marcelo Renan Gra~,..~

ti7 60 apresentou as principais solicitações - via memorandos - realizadas pela direção

LJ 6~ com a finalidade de atender as diversas dema~das administrativas da direl0 do

~ CV'~\~~ ~ A~~~Lt·rfo-
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62 Campus. Dando continuidade: Climatização das salas. Com relação a esse

63 assunto, o professor Arci socializou uma proposta realizada no Campus de

64 Palmeira das Missões, que foi a retirada do valor orçado para a compra e

65 instalação de ar condicionado em todas as salas de aula, do orçamento do

66 campus, e após fazer a distribuição entre a direção e os departamentos conforme

67 cálculo do IDR. Algumas considerações foram explanadas, o professor Santi falou

68 que tem que ser consideradas as várias hipóteses para levantar esse valor, seja

69 com a PROINFRA ou até com emenda parlamentar. O professor Guilherme,

70 questionou sobre se é proporcional essa contribuição, o professor Arci explicou

71 que se retiraria esse valor de setenta e cinco mil do valor do orçamento total e

72 depois se faria a distribuição aos departamentos e direção. A professora Gizelli

73 questionou quantas salas e quantos equipamentos seriam beneficiadas, o

74 professor Arci explicou que são 24 (vinte e quatro salas) esse valor de setenta e

75 cinco mil, compreende o valor dos climatizadores e a instalação dos referidos

76 aparelhos, ficando fora as salas de aulas do prédio novo que ainda está em

77 construção, que não foi considerado. O professor Igor explanou que concorda

78 com a colocação do professor Santi, que tem que buscar via Proinfra, emenda

79 parlamentar, e essa proposta é mais uma alternativa e que seria o último recurso

80 a ser utilizado para que se possa viabilizar essa demanda de climatizar as salas

81 de aula, que vem beneficiar o nosso público que é o aluno e uma qualidade

82 melhor ao professor que está em sala de aula todos os dias. O professor Arci

83 salientou que assim que vier uma verba da PROINFRA, ou de emenda'

84 parlamentar será devolvido aos departamentos e a direção os valores

85 proporcionais do orçamento que seriam utilizados para a instalação dos aparelhos

86 de climatização das salas de aula. No mesmo contexto o professor Sidnei

87 questionou sobre se esse valor é de capital e de custeio, e o professor Arci

88 explicou que R$ 61.000,00 (sessenta e um mil reais) é de capital e o restante R$

89 14.000,00 (quatorze mil reais) é valor de custeio. O professor Sidnei questio~

90 se a instalação elétrica comporta todos esses climatizadores e o professor A~ ().

tl91 afirmou que sim, já foram verificadas as instalações elétricas e não terá .Á
~~rOblec~~exc:~decargaare~e:~fesÃJ:eL'ile r
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93 Campus precisa de um laboratório novo de informática para as aulas, que todos

94 os cursos utilizam. E que com relação ao tema da pauta, sugeriu que fosse feito

95 uma simulação com as hipóteses e se enviasse aos departamentos para

96 discussão. O professor Guilherme perguntou a relação das salas, e o professor

97 Santi sugeriu como encaminhamento que se faça um mapeamento das salas e se

98 encaminhe aos Departamentos e aos Coordenadores, com a simulação do IDR e,

99 na próxima reunião, se decida esse assunto, o que foi aprovado pelos

100 Conselheiros. Dando continuidade, Composição da CEPEX - Conselho

101 Pesquisa, Ensino e Extensão do Campus: A CEPEX do Campus de Frederico

102 Westphalen ficou composta pelos seguintes docentes: Titulares: Aline Ferrão

103 Custódio Passini, Oscar Agustin Torres Figueredo, Solange de Lurdes Pértile,

104 Diecson Ruy Orsolin da Silva, Wesley Pereira Grijó e Suplentes: Bruno Sega lia

105 PizzolaUi, Sandro Luciano Barreto Fensterseifer, Ricardo Tombesi Macedo,

106 Marcelo Silveira de Farias e Rafael FoleUo. Após o questionamento de um

107 conselheiro, o professor Arci esclareceu o fato de haver sindicância instalada para

108 averiguar a conduta de um dos servidores docentes indicados à composição do

109 CEPEX não é impeditivo à indicação e nomeação como membro. Na sequência:

110 indicação de Membro para compor a Comissão de Iniciação Científica e de

111 Inovação Tecnológica. Após algumas indicações e considerações, a Comissão

112 de Iniciação Científica ficou composta com os seguintes professores: Jones

113 Machado, Vanderlei Rodrigues da Silva, Edner Baumhardt e Fernando Panno. E

114 na Comissão de Inovação Tecnológica assumiu o professor Guilherme'

115

116

117

118

119

120

121

Bernardino da Cunha. Em seguida, indicação de Membro para compor o

Conselho de Ética da UFSM: Foi aprovado o nome do professor Igor Senger

~)22
{;f 123 Conselho CEPE, como suplente foi aprovado o nome da professora Patricia

~ 5W t{6 ~Gfcyl\t? AkL:1~

como titular e ,a professora Aline Ferrão Custódio Passini como Suplente nOf\N'i

Conselho de Etica da UFSM. Logo após, indicação de Membro para os\~ r

Conselhos CONSU e CEPE. Para o Conselho Universitário - CONSU, foi

aprovado a seguinte composição: titulares professores Antonio Luis sant~

Guilherme Bernardino da Cunha, tendo somo suplentes os professores Fá~j

Marcelo Breunig e Malva Andrea Mancuso. No mesmo assunto, para compor o
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124 Milano Pérsigo. Dando prosseguimento a reunião, indicação de representante

125 do Campus para o Conselho da Editora da UFSM. O conselheiro Reges

126 indicou o nome da professora Marluza Terezinha da Rosa como representante do

127 Campus e foi aprovado pelo Conselho. Dando continuidade a sessão, o próximo

128 item da pauta Troca de vaga de servidor: o professor Arci explicou a todos que o

129 Campus dispõe de uma vaga de enfermeiro nível E, resultante da aposentadoria

130 de uma servidora, e a proposta é a troca dessa vaga por uma de Assistente

131 Social, para atender a demanda de atendimento à assistência estudantil no

132 Campus. Continuou explicando que a direção fez um levantamento junto a

133 PROGEP, dos cargos com vagas disponíveis para troca e provimento imediato.

134 Na oportunidade a assistente social do Campus Graciela Ló Nunes explanou

135 sobre as demandas do Núcleo de Apoio Pedagógico além das necessidades da

136 assistência estudantil, justificando a proposta de troca da vaga de enfermeiro por

137 um assistente social. O professor Reges e a professora Patrícia reforçaram a

138 necessidade da Secretaria dos Cursos, solicitaram um olhar especial à secretaria,

139 pelas várias demandas que a mesma precisa atender, além do fato de hoje ter

140 um servidor afastado para qualificação durante dois anos. Dessa maneira, há a

141 necessidade de mais um servidor, pois bolsistas auxiliam, porém como não tem

142 acesso ao sistema, não conseguem cumprir com as reais necessidades da

143 secretaria. A direção do campus, prof. Arci e prof. Igor explanou que estão cientes

144 da necessidade da SUGRAD, que eles tem observado todos os setores, citaram o

145 setor de TI que é antiga a necessidade de um técnico em tecnologia da·

146 informação, para dar suporte a esse setor, no qual o volume de serviço é

147 bastante, pois atende a todo o campus, porém não é possível o atendimento

148 dessa demanda, pois a vaga que temos disponível hoje é de nível E. Por essa

149 razão, essa proposta de trocar o cargo de enfermeiro nível E, por uma vaga de

150 assistente social nível E, dessa maneira resolver o problema do NAP, que com a

151 licença maternidade da única assistente social do campus se torna ainda m~

152 necessária. Quanto à SUGRAD, um cargo de assistente em administra~~

~53 poderia auxiliar na secretaria, assim sendo, a direção está planejando uma forma

fi 154 de atend5 essa demanda. Após mais algumas considerações, foi coloca o em

s: )(Y)cf ~c&~ c+ AJ~ ~ ~ .r~
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apreciação no Conselho, sendo que foi aprovada a troca da vaga do Cargo de

Enfermeiro pelo Cargo de Assistente social, com três abstenções. Na sequencia

vaga professor DECOM. O professor Arci explanou que como é do

conhecimento de todos, houve um fato inédito no Campus a exoneração da

professora Melina de Souza Mota do Departamento de Ciências da Comunicação.

Por conta disso houve alguns processos de contestação por parte da professora

Melina dentro e fora da UFSM e também uma denúncia à direção, de possível

parcialidade na avaliação do estágio probatório da referida professora. Assim, foi

aberta no Campus uma sindicância para apuração e esclarecimentos. No mesmo

sentido, continuou relatando que a direção do campus recebeu do Departamento

de Ciências da Comunicação uma solicitação para nomeação de candidata

aprovada em concurso para ocupar essa vaga decorrente da referida exoneração.

Primeiramente o diretor verificou que não havia Ata do Departamento aprovando a

referida nomeação, por isso conversou com a professora Cláudia Herte de

Moraes e solicitou ao DECOM anexar os documentos necessários para o devido

encaminhamento. Considerando, também, que há processos de contestação

dentro e fora da UFSM e sindicância no Campus referente ao assunto, sugeriu ao

DECOM que fosse chamado um professor substituto até que esses processos

fossem concluídos e então fosse definido se realmente a exoneração é definitiva

ou a professora na hipótese de ser reconduzida judicialmente ao cargo,

reocuparia a própria vaga. Continuou dizendo que conversou com a Pró-reitora de

gestão de pessoas, a qual lhe explicou que na hipótese de a professora Melina .

retornar a Instituição judicialmente, ela ocuparia uma vaga denominada de

excedente, mas que a UFSM tem que tornar a vaga efetiva, e basicamente é essa

a questão nesse caso, pois a preocupação do diretor é dividir com o Conselho

essa decisão, pois qualquer departamento pode ter que ceder uma vag tr7
posteriormente, segundo foi informado pela pró-reitora de gestão de pessoas para

ele, e como direção não poderia tomar essa decisão sem consultar o conse~h .

Aberto o assunto para discussão no Conselho, o professor Fábio da S 11-
respondendo interinamente pela Chefia do Departamento de Ciências :;J /
Comunicação, fez as, se~uintes co~siderações: esclareceu aos demais ~

~yJ) ~ (,ÚV'- Jb~.;h 5.Y>l, /wJ
\~ ~C~ 9 ~ ~
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186 conselheiros que a pauta foi levada ao Conselho do Campus não por pedido do

187 DECOM, mas por iniciativa unilateral do Diretor; que desde o início do mês de

188 fevereiro houve a ação do DECOM, manifesta em solicitações via memorandos,

189 para prontamente preencher a vaga antes do início do primeiro semestre letivo de

190 2017, prevenindo que as disciplinas, que já tinham estudantes matriculados,

191 iniciassem sem docente responsável;. Explicou que então foi solicitada à Direção

192 a nomeação da candidata, o que não houve resposta da direção. Que diante da

193 resistência da Direção em proceder à nomeação, o DECOM buscou orientações

194 com a Pró-Reitora de Gestão de Pessoas, Neiva Cantarelli, que explicou que, no

195 caso da ex-servidora, se houver recondução por determinação judicial, há a

196 imediata reintegração da ex-servidora ao quadro funcional da UFSM por meio de

197 vaga de lotação excedente, que fica numa fila no MEC para que seja convertida

198 em vaga efetiva; que a Pró-reitora garantiu que não haverá prejuízos para a

199 Instituição e nem para os departamentos. Continuou explanando que a

200 responsabilidade não é da direção, que esse assunto não deveria estar sendo

201 discutido no Conselho, afirmou que a orientação da Pró-reitora Neiva é de que

202 não haverá prejuízos para a Instituição. Esclareceu que essa vaga já é do

203 Departamento, é uma vaga que não poder ser aberta para professor Substituto,

204 pois tem banco de aprovados em concurso vigente na mesma área solicitada,. A

205 vaga está descoberta, as aulas já iniciaram e o DECOM solicitou que a direção

206 tramitasse o pedido de nomeação da candidata classificada em terceiro lugar e

207 ainda estão aguardando resposta da direção, enfatizou que as aulas já iniciaram e

208 o Curso está sem o docente para ministrar as aulas, que, apesar de todas as

209 solicitações administrativas requeridas pela Direção terem sido prontamente

210 cumpridas e apresentadas pelo DECOM, o Diretor não deu retorno, nem

211 despachou a nomeação, caracterizando, na avaliação do prof. Fabio, aquilo qu

212 se pode classificar como, segundo a Lei 8112, art. 117, inciso IV - opor reSiste~AnCia

213 injustificada ao andamento de documento e processo ou execução de se o,

214 Diante desse cenário, o prof. Fabio solicitou que, formalmente, a Dire

nh15 prestasse, mediante o amparo da lei, esclarecimentos ao DECOM e demaisti ;16
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217 IX do art. 117 da referida lei. Após várias considerações dos conselheiros foi

218 encaminhado que o Conselho não tem que votar e nem decidir, que é questão

219 autônoma do Departamento e então foi retirado esse assunto como item de pauta

220 e passou a ser um assunto informativo, no qual a Direção esclareceu o porquê de

221 ter trazido o tema ao Conselho, que não houve a intenção de trancar ou de

222 atrasar o atos administrativos, e sim o de esclarecer ao Conselho a situação, para

223 que dessa forma, a direção não venha a ser responsabilizada por atos

224 administrativos futuros que possam vir a desencadear dessa decisão, e que todos

225 estejam cientes. A Professora Gizelli Moiano de Paula pediu a palavra para

226 comunicar como resultado da reunião do colegiado do curso de agronomia, um

227 pedido da professora Stela de um técnico para o laboratório dela, que o pedido

228 faz quase um ano que foi efetuado e que ainda não foi atendido. Esgotada a

229 ordem do dia e como ninguém mais fez uso da palavra, o diretor Arci Dirceu

230 Wastowski agradeceu a presença de todos, deu por encerrada a sessão, e, para

231 constar eu, Terezinha de Fatima Poncio, secretária do conselho, lavrei a presente

232 Ata que será assinada por todos os particiPantes~ C~
/-~ » J)O~ ~ I~~', ~;~~rx~(f

JJ~ V~l~"o,~·Y~~ ~~~
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