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ATA DA 7a REUNIÃO DO CONSELHO DO

CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR NORTE-RS.

1 Às oito horas do dia vinte e seis de abril do ano de dois mil e sete, reuniram-se, no

2 Centro de Educação Superior Norte-RS, em Frederico Westphalen , na sala 152C, os

3 membros do Conselho do Centro, estando presentes os professores Genesio Mario da

4 Rosa, Diretor Pró-Tempore do Centro; Marilise Mendonça Krugüel, Vice-Diretora Pró-

5 Tempore do Centro; Edison Bisognin Cantarelli, Coordenador do Curso de Engenharia

6 Florestal; Clovis Orlando Da Rós, Coordenador do Curso de Agronomia; Claudia Herte

7 de Moraes, Coordenadora do Curso de Comunicação Social - Habilitação Jornalismo;

8 Ana Gabriela de Freitas Saccol, Coordenadora Substituta do Curso de Zootecnia; Sirlei

9 Glasenapp, Coordenadora do Curso de Administração; Alice do Carmo Jahn, Coordena-

10 dora do Curso de Enfermagem; Fernando Leviski Bueno, Secretário do Centro; Janice

11 DaI Santo Da Rós, representante dos técnicos administrativos do Campus Palmeira das

12 Missões. Participaram, também, os acadêmicos Rogério Bamberg, representando o corpo

13 discente do Campus de Frederico Westphalen e Ivan de Almeida Grycuk representando o

14 corpo discente do Campus de Palmeira das Missões, além dos componentes da Comissão

15 de Elaboração de Distribuição dos Recursos de CESNORS professor Lorimar Francisco

16 Munaretto, professor Gilberto Martins Santos, e os técnicos-administrativos Cristiane Ce-

17 reza e Cleomar Marcos Fabrizio, que também é representante dos técnicos administrati-

18 vos do Campus de Frederico Westphalen. O Diretor Pró- Tempore, professor Genésio,

19 deu por aberta a sessão e, de imediato, passou a palavra aos componentes da Comissão de

20 Elaboração de Distribuição dos Recursos de CESNORS. O professor Munaretto iniciou a

21 sua explanação dizendo que manteve-se a separação dos recursos dos dois campi, estando

22 fixado o valor de quatrocentos e quarenta e dois mil setecentos e oito reais (R$

23 442.708,00) para cada campus. O professor também comentou a respeito do limite de

24 gasto com diárias e passagens que foi definido pelo Ministério da Educação em oitenta

25 mil reais (R$ 80.000,00), que corresponde a aproximadamente nove por cento (9%) do

26 orçamento total do CESNORS. Os percentuais de divisão do orçamento sugeridos pela

27 comissão foram: nove inteiros e cinco décimos por cento (9,5%) para diárias e passagens,

28 quarenta por cento (40%) do recurso para os Cursos de Graduação, dez por cento (10%)

29 do recurso para os laboratórios, quarenta inteiros e inco décimos por cento (40,5%) para
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1 a Direção do Centro. O recurso destinado aos cursos de graduação, laboratórios e Direção

2 do Centro não poderá ser utilizado para diárias e passagens. Quanto á distribuição do re-

3 curso entre os Cursos manteve-se o critério de divisão de acordo com a proporção do nú-

4 mero de alunos de cada curso em relação ao total de alunos de cada campus. Do valor de-

5 finido para a Direção do Centro um por centro (1%) é destinado ao GAP e nove por cen-

6 tro (9%) para as bibliotecas setoriais. As diárias e passagens divididas em cinqüenta por

7 cento (50%) para a Direção do Centro e cinqüenta por cento (50%) para os Cursos. O va-

8 lor de diárias e passagens destinado aos Cursos dividido em vinte mil reais (R$

9 20.000,00) para cada Campi, valor este dividido proporcionalmente entre os cursos. O

10 professor Gilberto expôs que a alteração dos valores do orçamento não foi de responsabi-

11 lidade da Comissão e que o Conselho deve julgar esta nova proposta trazida pela Comis-

12 são. O professor Genesio expôs que poderá faltar recurso para pagamento de diárias para

13 os professores que se deslocam entre Palmeira das Missões e Frederico Westphalen para

14 lecionar e questionou o fato de que o Curso de Administração tem parcela de recurso me-

15 nor que os outros Cursos na divisão do recurso dos laboratórios. O professor Munaretto

16 respondeu que caso falte recurso para pagamento destas diárias, poderia-se retirar recurso

17 do valor destinado aos Cursos. Sugestão a qual ninguém se opôs. Quanto ao recurso des-

18 tinado aos laboratórios do Curso de Administração, foi explicado que estes laboratórios

19 tem baixo valor de manutenção, por isto o recurso reduzido. A professora Ana Gabriela

20 mostrou preocupação quanto a clareza no registro das decisões para que não gere duvidas

21 futuras. O professor Gilberto questionou se já estão liberados os duodécimos. O professor

22 Genesio explicou que está liberado todo o recurso. Que foi destinado ao CESNORS seis

23 milhões de reais (R$ 6.000.000,00) de recurso orçamentário, que este recurso não veio

24 pelo projeto como se esperava. Sendo assim, a Reitoria bloqueou dois milhões de reais

25 (R$ 2.000.000,00). Deste valor, duzentos e sessenta mil reais (R$ 260.000,00) ficaram na

26 reitoria para serem utilizados na implantação do Centro, duzentos e setenta mil reais (R$

27 270.000,00) foram destinados ao pagamento de serviços como energia, limpeza, vigilân-

28 cia e comunicação. O valor restante, em tomo de um milhão e quinhentos mil reais (R$

29 1.500.000,00) se esta tentando usar para a compra de equipamentos. O servidor Cleomar

30 Fabrizio questionou se haveria um treinamento sobre a realização de licitações. O profes-

31 sor Genesio respondeu que as licitações são todas realizadas em Santa Maria. O professor

32 Genesio colocou em votação a proposta trazida pela comissão. Todos os presentes apro-

33 varam. O professor Genesio então solicitou à Comis ão que faça um relatório do trabalho
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1 apresentado. O próximo assunto da pauta foram as bolsas FIPE. O professor Genesio ex-

2 pôs que em contato com a Pró-Reitoria de PósGraduação e Pesquisa definiu uma propos-

3 ta de doze bolsas e três enxovais de seis mil reais (R$ 6.000,00), a proposta foi então co-

4 locada em discussão. A definição final foi que deveria-se tentar vinte e uma bolsas, com

5 um mínimo de doze, sem enxoval. Caso não se consiga as vinte e uma bolsas o recurso

6 deve ser destinado para outra ação e permanecer sem enxoval. O recurso destinado para

7 as bolsas, cinco por cento do orçamento total, no máximo, deve ser retirado antes da divi-

8 são do recurso entre os Cursos, a Direção do Centro e os laboratórios, conforme definição

9 da reunião anterior. A professora Claudia solicitou que sejam criadas duas bolsas de mo-

10 nitoria para a Assessoria de Comunicação, uma para cada Campus. O professor Genesio

11 então solicitou que seja criada uma bolsa de monitoria para cada biblioteca. Após consul-

12 tas quanto ao recurso disponível para estes pagamentos as propostas foram aceitas por to-

13 dos, dessa forma, o Centro fica com um total de vinte e nove bolsas de monitoria. A pro-

14 fessora Sirlei relatou que existem doze inscritos para o Concurso para professor substitu-

15 to do Curso de Administração, que será realizado no dia dois de maio. A professora Sirlei

16 comentou, também, que está com problema com as aulas nos dias do concurso, pois os

17 componentes da banca tem aulas marcadas para estes dias. O professor Genesio sugeriu

18 que se suspendam as aulas nestes dias. O servidor João Paulo Ferri apresentou um esboço

19 da estrutura de informática que está sendo projetada para o Centro. O professor Genesio

20 complementou dizendo que algumas coisas já estão montadas, como o servidor de domí-

21 nio que está sendo usado pela secretaria e que em breve será utilizado também no Cam-

22 pus de Palmeira das Missões. No próximo assunto da pauta foram indicados os Coorde-

23 nadores Substitutos. No Curso de Administração o professor Gilberto Martins Santos, no

24 Curso de Zootecnia a professora Ana Gabriela de Freitas Saccol, no Curso de Jornalismo

25 a professora Carolini Casali, no Curso de Engenharia Florestal a professora Adriana Tou-

26 rinho Salamoni, no Curso de Agronomia o professor Vanderlei Rodrigues da Silva. O

27 Curso de Enfermagem não realizou a indicação. Quanto as Funções Gratificadas para as

28 Chefias de Departamento, o professor Genesio informou que obteve informações de que

29 a solicitação realizada pelo Centro está sendo analisada em Brasília. Sobre a confecção de

30 Cadernos Didáticos o professor Genesio informou que o Núcleo de Apoio Pedagógico

31 deverá orientar a editoração dos mesmos, com a finalidade de padronizar a apresentação

32 das publicações. O professor Edison sugeriu que a impressão dos cadernos seja realizada

33 na gráfica da Universidade, devido a facilida~amento. A professora Marilise :0-
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1 locou questionamento da Comissão Relatora do Regimento Interno do Centro. A profes-

2 sora expôs que a comissão chegou a um impasse quanto a composição da Direção do

3 Centro, de modo que há duas propostas a este respeito. Necessita-se fazer uma consulta a

4 Procuradoria Jurídica da Universidade a respeito da legalidade das duas propostas, a dú-

5 vida da comissão é se esta consulta deve ser encaminhada pela Comissão ou pelo Conse-

6 lho do Centro. A opinião da maioria dos conselheiros foi de que a consulta deve ser enca-

7 minhada pela Comissão responsável por redigir o Regimento Interno. A professora Sirlei

8 expôs que deve-se entregar em mãos o documento com a consulta e expor a situação que

9 esta ocorrendo no Centro. O professor Munaretto colocou que deveriam ir dois represen-

10 tantes fazer este contato. Definiu-se então que a referida consulta à Projur deve ser feita

11 pela Comissão. O acadêmico Ivan Grycuk expôs que há barro na estrada para chegar ao

12 prédio do Campus de Palmeira das Missões e solicitou que sejam feitas melhorias no

13 acesso. O acadêmico Rogério Bamberg, por sua vez, colocou que também há o problema

14 com barro no prédio do Campus Frederico Westphalen e referiu-se ainda ao fato de ter

15 aulas em um prédio e ter que almoçar em outro. O professor Genesio falou que o projeto

16 de criação de infra-estrutura dos prédios já está sendo desenvolvido pela Prefeitura da Ci-

17 dade Universitária, porém não há previsão para a implantação desta infra-estrutura.

18 Quanto aos horários de ônibus a professora Marilise expôs que o que foi negociado com a

19 empresa responsável pelo transporte em Palmeira das Missões foi cumprido, e que os alu-

20 nos devem mobilizar-se para conseguir novos horários. Conforme definido na reunião an-

21 terior os departamentos deveriam indicar um representante para a Comissão de Infra-Es-

22 trutura do Centro. O Departamento de Engenharia Florestal indicou o professor Edison

23 Bisognin Cantarelli, o Departamento de Zootecnia indicou a professora Ana Gabriela de

24 Freitas Saccol, os demais departamentos não realizaram a indicação. Definiu-se que fica

25 criada esta comissão e os departamentos que não realizaram a indicação terão novo prazo

26 até o dia dois de maio para fazer esta indicação. O acadêmico Ivan Grycuk solicitou que

27 as próximas sete reuniões do Conselho do Centro fossem realizadas em Palmeira das

28 Missões, e que a partir disto, fosse realizada uma reunião em cada cidade. O professor

29 Genesio solicitou que este assunto fosse discutido na próxima reunião, portanto incluído

30 na próxima pauta. A professora Marilise indicou outro assunto para a próxima reunião,

31 que é, a aprovação do concurso para professor substituto do Curso de Administração. A

32 próxima reunião foi marcada para o dia onze de maio, as oito horas na cidade de Palmeira

33 das Missões. Esgotada a ordem do dia, e como ni uém mais fez uso da palavra, o pro-
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1 fessor Genésio deu por encerrada a sessão e, para constar, eu, Femando Leviski Bueno,

2 lavrei a presente Ata que será assinada por todos os participantes.tt ~\\Ilel\Oo
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