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ATA DA 86a REUNIÃO DO CONSELHO DO

CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR NORTE-RS

1 Às nove horas e quinze minutos do dia dezoito de agosto do ano de dois mil e quinze, reu-

2niram-se no Centro de Educação Superior Norte-RS, no Campus de Palmeira das Missões,

3sob a presidência do Diretor do CESNORS, professor Genesio Mario da Rosa, os conse-

41heiros Rafael Lazzari, Vice-diretor do CESNORS, Luiz Eduardo Avelar Pucci, Coordena-

Sdor do Curso de Zootecnia; Marlon Nadal Maciel, Chefe do Departamento de Zootecnia e

6Ciências Biológicas; Paloma Mattos Fagundes, Chefe Substituta do Departamento de Ad-

7ministração; Jefferson Alves da Costa Júnior, Chefe do Departamento de Ciências Agronô-

8micas e Ambientais; Daniel Graichen, Coordenador do Curso de Ciências Biológicas; Ethel

9Bastos da Silva, Chefe do Departamento de Ciências da Saúde; Reges Toni Schwaab, Co-

Iüordenador Curso de Comunicação Social - Habilitação Jornalismo; Andrei Giovani Maia,

llCoordenador do Curso de Administração - Diurno; Sidnei Renato Silveira, Coordenador

i2do Curso de Sistemas de Informação e Chefe pró-tempore do Departamento de Tecnologia

13da Informação; Vera Sirlei Martins, Coordenadora do Curso de Relações Públicas -Bacha-

i4relado; Velei Queiroz de Souza, Coordenador do Curso de Agronomia; Edner Baumhardt,

lSCoordenador do Curso de Engenharia Florestal; Eliane Pereira dos Santos, Coordenador do

i6Curso de Engenharia Ambiental e Sanitária; Adriano Lago, Coordenador do Curso de Ad-

i7ministração - Noturno; Isabel Cristina dos Santos Colomé, Coordenadora do Curso de En-

i8fermagem; Giovana Cristina Ceni, Coordenadora do Curso de Nutrição e Chefe pró-tem-

i9pore do Departamento de Alimentos e Nutrição; Sibele Vasconcelos de Oliveira, Coordena-

20dora do Curso de Ciências Econômicas; Jever Santos de Azevedo, representante dos servi-

2idores Técnico-administrativos do Campus Frederico Westphalen; Iulisloi Zacarias, repre-

22sentante dos servidores Técnico-administrativos do Campus Frederico Westphalen; Felipe

23Magalhães Malheiros, representante dos servidores Técnico-administrativos do Campus

24Palmeira das Missões; Carine Zandoná e Cleusa Maria Jung, representantes discentes do

2SCampus Frederico Westphalen; para a octogésima sexta reunião do Conselho do CES-

26NORS, a qual contou com a seguinte pauta: Informes sobre o orçamento; Comunicação

270ficial dos resultados da consulta à comunidade dos Coordenadores; Início do processo de

28Consulta à comunidade acadêmica para a escolha do Diretor e Vice-Diretor do Centro e In-

29formes Gerais. O Diretor do CESNORS, professor Genesio, deu por aberta a sessão e de

30imediato realizou a posse dos novos conselheiros. Em seguida, passou-se ao primeiro item

3ida pauta: Informes sobre o Orçamento: Solicitou aos Conselheiros para ter contenção nos
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32gastos rotineiros, principalmente de custeio. Informou que os prazos para execução do or-

33çamento foram encurtados. Explanou que o DEMAPA expediu ofício com informações so-

34bre os prazos que deverão ser cumpridos até 30 de setembro, tem-se aproximadamente 45

35dias para consolidar os empenhos. Aqueles departamentos que ainda têm recursos, solicita-

36se que avaliem a possibilidade de ocupar os registros anteriores, isso principalmente em ra-

37zão do DEMAPA estar atendendo de forma reduzida, devido à greve de servidores, e que

38não esperem sair um novo registro, pois não haverá tempo hábil, para realizar um novo

39pregão, sugeriu que se organizem nos colegiados, e tentam utilizar os recursos da melhor

40forma possível, informou que está fazendo o possível para manter os terceirizados, mas a

41situação não é das melhores. O Conselheiro Jever, falou que encaminhou uma planilha com

420s recursos de custeio, prazos e diárias, o prazo para os empenhos em capital é até dia 28

43de setembro, aos que ainda tem recursos é importante buscar pregões do ano passado, e o

44custeio de diárias, até o dia 16, procurem não deixar saldo, pois não haverá devolução e

45quanto ao transporte da empresa JVS, o prazo do contrato expirou, não há disponibilidade

46para novas viagens. O Conselheiro Marlon questionou se tem como solicitar o transporte

47da universidade. O Conselheiro Jever respondeu que sim, e que o recurso deve ser transfe-

48rido ao setor transporte. Também, informou que a transferência de recursos, para almoxari-

49fado, impressa e combustível encerra-se no dia 12 de setembro. Aconselhou para transferir

500 saldo ao almoxarifado para usar nos próximos anos. A seguir foi abordada a pauta: Co-

51municação oficial dos resultados da consulta à comunidade dos Coordenadores; o prof. Ge-

52nésio deu posse aos novos coordenadores, fez um relato do andamento e informou que o

53edital com o resultado foi publicado. A conselheira Vera, agradeceu a todos os membros da

54comissão e ao professor Sidnei, que cedeu o material da consulta anterior que serviu como

55norte para a comissão. Explanou que entregou todo o material ao Arquivo. O Conselheiro

56Adriano, falou que teve pouca participação, devido ao período em que foi realizada a con-

57sulta. O Conselheiro Velei, diz que a pouca participação se dá devido a falta de interesse

58dos alunos. Na sequência, foi abordada a pauta: Início do processo de Consulta à comuni-

59dade acadêmica para a escolha do Diretor e Vice-Diretor do Centro; O Conselheiro Mar-

6010n, solicitou que esse item fosse retirado de pauta, devido ao processo de separação do

61Centro, estar para ser aprovado, no dia 28 de agosto, próxima reunião do CONSU, após

62essa reunião, poderia ser realizada uma consulta por campus. Genesio informou que havia

63conversado com a PROPLAN para o processo da separação ser encaminhado junto ao Re-

64gimento do Centro, que está parado há muito tempo, e que merece aprovação antes mesmo
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65da separação, ou seja, poderia aprovar o regimento e depois realizar a separação, para que

660 campus de Palmeira das Missões possa ter as condições mínimas de funcionamento. O

67Diretor informou que os prazos para a consulta de diretor e vice-diretor estão expirando, e

68mesmo com a separação do Centro, o CESNORS segue em Frederico Westphalen. argu-

69mentou que o Conselho precisa tomar alguns direcionamentos, quanto à consulta, cabe à

70discussão e a formação da comissão eleitoral para que na próxima reunião do Conselho do

71dia 8 de setembro, a comissão pudesse trazer e avaliar um cronograma para realização da

72consulta. É necessário iniciar a consulta devido ao prazo regimental. O Conselheiro Mar-

7310n, falou que esse prazo não consta no regimento, e solicitou que se existe esse prazo, o

74mesmo é definido pela comissão, para ele, não há necessidade de iniciar o processo de con-

75sulta antes da separação, pois declarou que a separação poderá acontecer no dia 28 de se-

76tembro na reunião do CONSU. Então sugeriu que se aguarde a reunião do dia 28 para de-

77pois avaliar a sugestão do cronograma da consulta. O Diretor, Genesio falou dos riscos re-

78gulamentares, se não der início hoje no processo de consulta, corre-se o risco de que no dia

7928, na reunião do CONSU, alguém pode pedir vistas do processo de separação e atrasá-lo.

80A Conselheira Giovana colocou que têm duas situações bem diferentes, inclusive aos pos-

81síveis candidatos, em realizar a consulta junto ou separado, para ela aguardar a decisão da

82separação parece mais adequado para poder haver outras composições de chapa para a con-

83sulta. O Conselheiro Velei, falou da economicidade de recursos que se vive no país e do

84desgaste em realizar uma eleição antes da separação do Centro, e depois ter que realizar

850utra consulta. O Diretor, falou que hoje oficialmente este Conselho é o CESNORS, acre-

86dita que antes da separação teria que aprovar o regimento, a separação precisaria subir jun-

87to com o regimento, informou que corremos vários riscos junto à CLN, para que o CONSU

88aprove a separação, temos que ter uma estrutura mínima para funcionar a unidade de Pal-

89meira das Missões. O Conselheiro Marlon, disse que a não aprovação da separação junto

90ao CONSU é remota, e tem certeza que haverá a separação. O Conselheiro Adriano falou

91que a aprovação do processo de separação teve as primeiras falas em 2012 e que após o

92processo de maturação, esse projeto foi aprovado pelo Conselho do Centro. Para ele, fazer

93qualquer coisa que não seja aguardar, frustra a Comunidade Acadêmica, não tem como fa-

94zer uma consulta agora. Sugeriu que poderia prorrogar a portaria do Diretor e Vice-Diretor,

95para ele avançar no processo de consulta juntos, não é salutar. O Conselheiro Jefferson, fa-

9610u que o país vive num momento atípico e que devido à economicidade de recursos, e

97para ilustrar fez uma comparação entre a criação do Departamento de Engenharia Ambien-
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98tal e Sanitária e a Separação do Centro, lembrou que processo de criação do Departamento

9gestá em trâmite há dois anos, e que já foi aprovado no CEPE, e ainda aguardando no CON-

100SU, relembrou que quanto ao processo está tudo certo, mas falta recurso de apenas uma

101Função Gratificada (FG), e para separação do Centro, exige-se uma demanda de muito

102mais recursos. O Diretor ressaltou que a função da Direção foi cumprida ao iniciarllançar a

103pauta para o processo de Consulta à comunidade acadêmica, mas colocou a sugestão do

104Conselheiro Marlon em votação, de retirar o item da pauta de dar início ao processo de

105consulta. Dos Conselheiros presentes, dezoito são favoráveis para a retirada do item da

106pauta. Para Genesio, ficou definido que no dia oito (8) próxima reunião do Conselho se dê

1070 início do processo de Consulta à Comunidade acadêmica para a escolha da Direção e

108Vice Direção. Nos Informes Gerais, o conselheiro Adriano falou da estatuinte, disse que

109devemos ter maior representatividade, que não podemos ficar a mercê, principalmente as

110unidades fora de sede, acredita que com a criação do campus de Palmeira das Missões as

111unidades fora de sede terão maior representatividade. O Diretor Informou que para a Ges-

112tão da UFSM, o campus de Silveira Martins deveria ser extinto e para o MEC não. Em se-

113guida, abordaram-se os Assuntos Gerais. O Diretor informou sobre a representação das co-

114missões: CEPE; Na Cadeira do Conselheiro Velei, ficou o conselheiro Sidnei como suplen-

115te, na cadeira do Conselheiro Marlon ficou o Conselheiro Luiz Zucatto como suplente, na

116cadeira do Conselheiro Braulio o Conselheiro Rafaello como suplente. Para o CONSU; Na

117cadeira da Lana Campanella, ficou o Conselheiro Jefeferson como titular e Edner como su-

118plente, na cadeira do Olivio, ficou o conselheiro Luiz Avelar como titular, e o conselheiro

119Andrei como suplente. O Conselheiro Velei, fez um relato sobre a última reunião do CEPE,

120na qual foi solicitada a suspensão do calendário acadêmico devido a greve dos Técnicos

121Administrativos em Educação, pediu para ouvir a Conselho do Centro, para levar ao

122CEPE. Para o Conselheiro Velei fica insustentável uma parte trabalhar e a outra não, se-

123gundo ele, ou se soma aos TAEs, ou finge que está tudo bem, e que é a favor da suspensão

124do Calendário. O Conselheiro Marlon, falou da perda do poder de barganha que a greve

125tem, os processos de greves sempre foram conduzidos por pessoas que têm interesse políti-

126co, que muitas vezes sobrepõe o interesse particular e não geral, na opinião dele o maior

127prejudicado sempre foi o aluno, e que a greve dos TAEs em Palmeira das Missões não está

128sendo sentida por ele. O Conselheiro Sidnei informou que o Departamento de Tecnologia

129da Informação é contra a suspensão do Calendário. Genesio falou que é contra a suspensão

130do Calendário, devido que força uma categoria que não está em greve entregar em greve. O
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131Conselheiro Velei falou da separação de classes, que não pode haver, relatou que os TAEs

132não estão sendo percebidos, pela sociedade, e que muitas classes foram extintas. O Conse-

1331heiro Marlon, disse que nem mesmo os próprios TAEs se entendem. O Diretor Genesio,

134justificou a participação da servidora Técnica Administrativa em Educação, Terezinha Pon-

135cio, a qual está apenas assistido a reunião do Conselho devido seu tema de dissertação. A

136conselheira Giovana questionou a necessidade da presença da Terezinha na reunião e per-

137guntou se havia passado pelo comitê de ética. Esgotada a ordem do dia e como ninguém

138mais fez uso da palavra, o professor Genesio deu por encerrada a sessão e, para constar, eu,

139Silvane Brand Fabrizio, secretária da reunião, lavrei a presente Ata que será assinada por

140todos os participantes.
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