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1 Às nove horas e quinze minutos do dia oito de setembro do ano de dois mil e quin-

2ze, reuniram-se no Centro de Convivência do Centro de Educação Superior Norte-RS, no

3Campus de Frederico Westphalen, sob a presidência do Diretor do CESNORS, professor

4Genesio Mario da Rosa, os conselheiros Rafael Lazzari, Vice-diretor do CESNORS, Luiz

SEduardo Avelar Pucci, Coordenador do Curso de Zootecnia; Marlon Nadal Maciel, Chefe

6do Departamento de Zootecnia e Ciências Biológicas; Luiz Carlos Zucatto, Chefe do De-

7partamento de Administração; Jefferson Alves da Costa Júnior, Chefe do Departamento de

8Ciências Agronômicas e Ambientais; Daniel Graichen, Coordenador do Curso de Ciências

9Biológicas; Ethel Bastos da Silva, Chefe do Departamento de Ciências da Saúde; Luciano

10Miranda, Chefe do Departamento de Comunicação, Reges Toni Schwaab, Coordenador

llCurso de Comunicação Social - Habilitação Jornalismo; Andrei Giovani Maia, Coordena-

12dor do Curso de Administração - Diurno; Sidnei Renato Silveira, Coordenador do Curso

13de Sistemas de Informação e Chefe prá-tempore do Departamento de Tecnologia da Infor-

14mação; Vera Sirlei Martins, Coordenadora do Curso de Relações Públicas -Bacharelado;

lSDenise Schimit, Coordenadora substituta do Curso de Agronomia; Edner Baumhardt, Co-

16ordenador do Curso de Engenharia Florestal; Eliane Pereira dos Santos, Coordenadora do

17Curso de Engenharia Ambiental e Sanitária; Adriano Lago, Coordenador do Curso de Ad-

18ministração - Noturno; Isabel Cristina dos Santos Colomé, Coordenadora do Curso de En-

19fermagem; Giovana Cristina Ceni, Coordenadora do Curso de Nutrição e Chefe pró-tem-

20pore do Departamento de Alimentos e Nutrição; Sibele Vasconcelos de Oliveira, Coordena-

21dora do Curso de Ciências Econômicas; Jever Santos de Azevedo, representante dos servi-

22dores Técnico-administrativos do Campus Frederico Westphalen; Iulisloi Zacarias, repre-

23sentante dos servidores Técnico-administrativos do Campus Frederico Westphalen; Felipe

24Magalhães Malheiros, representante dos servidores Técnico-administrativos do Campus

2SPalmeira das Missões; Carine Zandoná e Cleusa Maria Jung, representantes discentes do

26Campus Frederico Westphalen; para a octogésima sétima reunião do Conselho do CES-

27NORS, a qual contou com Pauta única: Início do processo de Consulta à comunidade aca-

28dêmica para a escolha do Diretor e Vice-Diretor do Centro. O Diretor do CESNORS, pro-

29fessor Genesio, deu por aberta a sessão e de imediato realizou a posse dos novos conselhei-

30ros. Em seguida, o conselheiro Adriano colocou que ficou em dúvida quanto ao prazo para
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3Ia consulta, segundo ele, não consta em nem um regimento, entretanto quando se refere à

32consulta só relata a observação sobre a consulta do Reitor. A conselheira Luciana, concor-

33dou com a fala do Conselheiro Adriano, disse que não há em nem um documento referên-

34cias ao prazo, entendeu a preocupação do diretor, mas considerando o andamento do Pro-

35cesso de Separação do Centro, sugeriu que se espera a decisão do CONSU, e após nomeia-

36se a comissão com procedimentos claros para cada campus, relatou que o maior risco, é

37quanto ao tempo em relação ao mandato do diretor, o Conselheiro Luciano complementa,

38que mesmo sendo aprovada na próxima reunião do CONSU requer um novo tempo para

39ser efetivada. O Conselheiro Adriano concorda plenamente, relatou que esteve na última

40reunião do CONSU, a pauta do Processo de Separação do Centro entrou em apreciação na

4ICRL e não teve tempo hábil para colocar em expediente no dia 25 de setembro, sugeriu

42que aguardasse essa decisão para deliberar sobre a comissão. O Conselheiro Luciano falou

43que se for necessário a Reitoria nomeia uma direção pro tempore até que essa situação for

44definida. O Conselheiro Tércio informou que a decisão dos TAEs de Palmeira das Missões

45é de aguardar pela decisão do CONSU. A Conselheira Eliane demonstrou sua preocupação

46quanto ao tempo de permanência de um diretor pro tempore nomeado pela reitoria, segun-

47do ela, tira a liberdade de escolha da comunidade acadêmica, colocou que gostaria de esco-

48lher um diretor de forma democrática e não esse diretor ser indicado pela reitoria. O conse-

491heiro Adriano relatou que o processo de separação passou por todas as instâncias, PRO-

50JUR, PROPLAN e reitoria, assim a perspectiva, é que tenha aprovação na próxima reunião

Sl.do CONSU, já que foi aprovada no Conselho do Centro. O Conselheiro Marlon falou que

52nem sempre na vida se vive a situação ideal, para ele aguardar o desfecho é a melhor solu-

53ção. O Conselheiro Jefferson falou do respeito aos direitos e a dignidade de toda a comuni-

54dade acadêmica do Centro, falou que a democracia é um direito de todos e que a liberdade

55é a fonte geradora de bons frutos na instituição por meio da manutenção das normas regi-

56mentais e estatutárias que norteiam o caminho que leva ao funcionamento e desenvolvi-

57mento com ordem no Centro e também fez alguns questionamentos: A quem é dado o di-

58reito de excluir os direitos. A uma possível proposta de divisão de campus. A qual ainda

59passará por várias etapas administrativas e para ser aprovada necessita de orçamento - num

60ano crítico em que a Universidade trabalha com 75% a menos e para duplicar as estruturas

Gluniversitárias. Para Jefferson, o assunto a ser tratado é muito delicado, sua preocupação é

62em relação ao artigo 6° do Estatuto da Universidade Federal de Santa Maria, promulgado

63pela PORTARIA N. 156, DE 12 DE MARÇO DE 2014, onde diz: A Universidade Federal
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64de Santa Maria organizar-se-á com observância dos seguintes princípios: III - a unidade

65das funções de ensino, pesquisa e extensão, vedada a duplicação de meios para fins idênti-

66cos ou equivalentes. Segundo Jefferson, a divisão do campus deve ser muito bem estudada,

67planejada e organizada juridicamente para não ferir as normas estatutári as. Destacou que

68além da existência da previsão orçamentária para as novas estruturas físicas, é necessário

690rçamento para os novos cargos, funções e vagas para concursos de novos servidores técni-

70cos administrativos, além de contratação de serviços externos que envolvem licitações, que

71levarão tempo. Colocou que nesse momento, para a comunidade acadêmica, pode ser visto

72como pano de fundo para algo que é muito mais importante nessa hora, enfatizou que se

73não for aprovado o processo de eleição para a escolha do próximo Diretor do CESNORS

74estará se rasgando o Estado Democrático de Direito, e rasgando a própria Constituição do

75País, para ele está suprimindo os direitos de qualquer docente em participar como candida-

76to, bem como o direito de escolha da comunidade do CESNORS, defendeu com veemência

77a defesa da liberdade, democracia, e a observância das legislações vigentes e a escolha do

78candidato para diretor e vice-diretor pela comunidade acadêmica. O Conselheiro Luciano,

79discordou da fala do Conselheiro Jefferson e argumentou que a democracia perfeita é aque-

80la que encontra equilíbrio e que ninguém está cessando o princípio da democracia, disse

Bl.que é jurista e cientista político e que tem conhecimento sobre o tema, falou que precisa ser

82discutido como o Centro está sendo conduzido e que não há exclusão de direitos e nem a

83suspensão de eleger uma direção. Afirmou que devemos evitar custos e o que está em dis-

84cussão é o início do processo da consulta. O Conselheiro Braulio sugeriu que não se enca-

85minhe a formação da Comissão da Consulta e se aguarde o desfecho do CONSU. O presi-

86dente do Conselho colocou a sugestão do Conselheiro Braulio para apreciação, obteve dois

87votos contrários e vinte favoráveis e uma abstenção. Nos informes gerais, o conselheiro

88Braulio informou que o Projeto de Pesquisa coordenado pelo professor Velei e com o apoio

89dele e da professora Denise e ainda dos acadêmicos da UFSM campus Frederico Westpha-

90len tem as "1a Cultivares de cana-de-açúcar protegidas pela Secretaria de Desenvolvimento

9IAgrário, adaptadas para a região do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, áreas que até en-

92tão não eram consideradas preferenciais para o cultivo da cana-de-açúcar. Genesio parabe-

93nizou o projeto que vem ao encontro do desenvolvimento. Esgotada a ordem do dia e como

94ninguém mais fez uso da palavra, o professor Genesio deu por encerrada a sessão e, para

95constar, eu, Silvane Brand Fabrizio, secretária da reunião, lavrei a presente Ata que será as-

96sinada por todos os participantes.
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