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ATA DA as- REUNIÃO DO CONSELHO DO

CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR NORTE-RS

1 Às nove horas do dia seis de outubro do ano de dois mil e quinze, reuni-

2 ram-se no Centro de Educação Superior Norte-RS, na sala 212 do prédio princi-

3 pai do Campus de Palmeira das Missões, sob a presidência do Diretor do CES-

4 NORS, professor Genesio Mario da Rosa, os conselheiros Rafael Lazzari, Vice-

5 diretor do CESNORS, Luiz Eduardo Avelar Pucci, Coordenador do Curso de Zo-

6 otecnia; Marlon Nadal Maciel, Chefe do Departamento de Zootecnia e Ciências

7 Biológicas; Bráulio Otomar Caron, Coordenador do Curso de Pós-Graduação em

8 Agronomia - Agricultura e Ambiente; Luciano Miranda Silva, Chefe do Departa-

9 mento de Ciências da Comunicação; Luís Carlos Zucatto, Chefe do Departa-

10 mento de Administração; Jefferson Alves da Costa Júnior, Chefe do Departa-

11 mento de Ciências Agronômicas e Ambientais; Daniel Ângelo Sganzerla Grai-

12 chen, Coordenador do Curso de Ciências Biológicas; Edner Baumhardt, Coorde-

13 nador do Curso de Engenharia Florestal; Ethel Bastos da Silva, Chefe do Depar-

14 tamento de Ciências da Saúde; Reges Toni Schwaab, Coordenador do Curso de

15 Comunicação Social - Habilitação Jornalismo; Sidnei Renato Silveira, Coordena-

16 dor do Curso de Sistemas de Informação e Chefe pró-tempore do Departamento

17 de Tecnologia da Informação; Patrícia Milano Persigo, Coordenadora Substituta

18 do Curso de Relações Públicas - Bacharelado; Velci Queiroz de Souza, Coorde-

19 nador do Curso de Agronomia; Eliane Pereira dos Santos, Coordenadora do

20 Curso de Engenharia Ambiental e Sanitária; Andrei Giovani Maia, Coordenador

21 do Curso de Administração - Diurno; Isabel Cristina dos Santos Colomé, Coor-

22 denadora do Curso de Enfermagem; Giovana Cristina Ceni, Coordenadora do

23 Curso de Nutrição e Chefe pró-tempore do Departamento de Alimentos e Nutri-

24 ção; Sibele Vasconcelos de Oliveira, Coordenadora do Curso de Ciências Eco-

25 nômicas; Sara Spolti Pazuch, representante dos servidores Técnico-administrati-

26 vos do Campus Frederico Westphalen; Claudiosir Roque dos Santos, represen-

27 tante dos servidores Técnico-administrativos do Campus Frederico Westphalen;

28 Tércio Inácio Jung, representante dos servidores Técnico-administrativos do

29 Campus Palmeira das Missões; Felipe Magalhães Malheiros, representante dos

30 servidores Técnico-administrativos do Campus Palmeira das Missões; Cleusa
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31 Maria Jung, representante discente do Campus Frederico Westphalen; Carine

32 Zandoná, representante discente do Campus Frederico Westphalen; Mauricio Li-

33 ceu Dillenburg Mafalda, representante discente do Campus Palmeira das

34 Missões; para a octogésima oitava reunião do Conselho do CESNORS, a qual

35 contou com a seguinte pauta: Formação da comissão para consulta para Diretor

36 e Vice-Diretor de Frederico Westphalen e Palmeira das Missões; Representação

37 na CIAPPC; Parecer da CLN; Informes sobre ad referendum para o novo PPC

38 do Curso de Jornalismo; Solicitação de avaliação da composição da representa-

39 ção do CESNORS junto ao Conselho Universitário; Quebra de protocolo na sole-

40 nidade de colação de grau da discente Rúbia Steffens; Apresentação da Editora

41 UFSM; Apresentação do Projeto PROGRAD; Assuntos Gerais. Ao iniciar a reuni-

42 ão, o Diretor do Centro, Professor Genesio, empossou alguns conselheiros:

43 Cleusa, Sara, Claudiosir e Maurício. Após a posse desses novos conselheiros, o

44 Diretor solicitou que a pauta iniciasse pelo item 7, uma vez que o professor Dani-

45 el Coronel já estava presente. O Professor Daniel, então, fez uma breve apre-

46 sentação da Editora da UFSM e entregou aos presentes um material impresso

47 explicativo sobre a mesma. Além disso, esclareceu que qualquer pessoa pode

48 publicar na editora, já que o autor não precisa ter vínculo com a UFSM, desde

49 que o trabalho atenda aos itens que agregam os objetivos da editora como publi-

50 cação de material didático, materiais ligados à pesquisa e à iniciação científica.

51 Por fim, o professor Daniel informou que a editora também está publicando E-

52 books, desde o ano de 2014. Após a apresentação do professor Daniel Coronel,

53 passou-se para o primeiro assunto da pauta. O Professor Genesio leu o parecer

54 do relator da CLR da última reunião do CONSU, e informou sobre a minuta da

55 Resolução 0002/2015, que aprova a criação do Campus de Palmeira das

56 Missões, que ainda não foi assinada pelo Magnífico Reitor, esclarecendo que, no

57 momento que a minuta for assinada, este Conselho se desfaz. Segundo Gene-

58 sio, em conversa com o Pró-Reitor de Planejamento, Frank Leonardo Casado,

59 este informou que, após a assinatura da minuta, o Reitor nomeará um diretor

60 pró-tempore para definir um regimento para o Campus de Palmeira das Missões.

61 O regimento do CESNORS, em Frederico Westphalen, deverá retirar tudo o que

62 se refere à Palmeira das Missões. Dessa forma, Genesio argumentou que esse

63 primeiro item da pauta não pode ser seguido, uma vez que, devido à legislação,
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64 deve-se esperar o Reitor assinar a minuta da Resolução 002/2015 e somente

65 depois começar um processo eleitoral e formatar um regimento para o campus.

66 O Professor Genesio informou ainda que, em se tratando do campus de Frederi-

67 co, a partir de agora, as decisões serão tomadas por meio de assembleias, pois

68 o conselho não terá mais vigência. Neste momento, o conselheiro Marlon Nadal

69 esclareceu que, após a decisão do CONSU, existe um prazo de até dez dias

70 para a ata ser anexada no processo, após isso, esse processo vai para o Gabi-

71 nete do Reitor, e assim, ocorrerá oficialmente o desmembramento do campus de

72 Palmeira das Missões. O referido conselheiro também informou que isso ocorre-

73 rá, provavelmente, em um prazo máximo de duas semanas, e parabenizou o

74 Conselho sobre a decisão da consulta eleitoral ter sido adiada, evitando um des-

75 gaste desnecessário. Prosseguindo com a discussão do primeiro item da pauta,

76 o conselheiro 8ráulio fez algumas considerações sobre o assunto, alegando que

77 essa discussão seria, novamente, uma tentativa de trancar o processo de elei-

78 ção, pois o Conselho tinha tomado a decisão de esperar a decisão do CONSU.

79 Segundo ele, não cabe mais ao Campus de Frederico Westphalen tomar de-

80 cisões sobre o Campus de Palmeira das Missões e vice-versa. Pediu ainda que

81 os novos diretores das unidades fora de sede organizem suas unidades com

82 uma estrutura mínima exigida, e somente então se monte comissões para se tra-

83 balhar o regimento desses campi. O conselheiro 8ráulio lembrou também que,

84 quando os colegas de Palmeira das Missões se uniram para solicitar o desmem-

85 bramento da referida unidade, foi anexado a este processo um grande documen-

86 to, sugerindo a criação do Campus de Frederico Westphalen. Esse documento

87 anexado pode ser aproveitado para se discutir o novo regimento, e finalizou sua

88 fala, comentando que, mudando-se o nome da unidade em Frederico Westpha-

89 len, o atual diretor poderá se candidatar novamente e assim conjecturar o Cam-

90 pus de Frederico Westphalen. O Professor Genesio argumentou que esse item

91 só está sendo colocado em pauta porque havia definido anteriormente e acres-

92 centou que, como este Conselho não vai mais existir, não se tem mais motivo

93 para continuar a discussão. Dessa forma, o conselheiro Luciano Miranda pediu

94 direito de fala e comunicou que, como na última reunião do Conselho ficou acor-

95 dado que a comissão seria discutida após a reunião do CONSU, esse ponto de

96 pauta é descabido neste momento. Dando continuidade ao assunto, o conselhei-
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97 ro Velci abordou a questão da legalidade, dizendo que, a partir do momento em

98 que ocorrer a separação oficialmente, Frederico Westphalen e Palmeira das

99 Missões decidirão por si, e, neste momento, deve-se primar pelo princípio da

100 economicidade. E finalizou colocando que as futuras decisões, primeiramente,

101 deverão ser passadas pelos Departamentos, para somente depois se fazer uma

102 assembleia. Neste momento, o conselheiro Tércio Jung perguntou ao Conselho

103 se caberia criar um grupo de transição e, então, esse grupo criaria uma proposta

104 regimental. O conselheiro Bráulio respondeu que o grupo de transição está do-

105 cumentado no processo, com o aval do parecerista, pois este citou as pró-reitori-

106 as para auxiliar na estruturação do novo campus. Portanto, ficou acordado que

107 esse assunto será retomado posteriormente. Assim, continuando com a reunião,

108 passou-se para o segundo item da pauta, que tratava da representação do Cen-

109 tro na CIAPPC. A representação foi colocada em apreciação e ficou decido que,

110 em Palmeira das Missões, a representante é a professora Cariza Teixeira Bohrer

111 e, em Frederico Westphalen, a representante é a professora Eliane Pereira dos

112 Santos. Passou-se, então, para o terceiro item da pauta, os pareceres da CLN.

113 Informou-se que foram encontrados problemas com processos de concursos, e

114 então foram pedidas diligências. Já, o processo do concurso para Professor Ad-

115 junto na Área de Ciências Sociais Aplicadas, Subárea Relações Públicas e Pro-

116 paganda, no qual não houve candidato aprovado, foi aprovado por unanimidade,

117 após o aval da Comissão de Legislação e Normas. O próximo item da pauta foi o

118 esclarecimento sobre o ad referendum para o novo PPC do Curso de Jornalis-

119 mo. O conselheiro Luciano Miranda esclareceu que as circunstâncias desse pro-

120 jeto fugiram do calendário do Conselho. O conselheiro Reges, por sua vez, es-

121 clareceu que o Curso de Jornalismo tinha um prazo de até setembro para entre-

122 gar seu novo PPC para a PROGRAD, e, nesse novo projeto, devia-se mudar o

123 nome do curso, pois não existe mais a nomenclatura de "Comunicação Social" e

124 "habilitações", assim, agora, têm-se os cursos de Jornalismo, Relações Públicas

125 e Publicidade e Propaganda. Dessa forma, a assinatura da ata solicitada foi de-

126 vido a esses prazos curtos. O quinto ponto de pauta foi retirado pelo conselheiro

127 Luciano Miranda, consequentemente, passou-se para o sexto item, que se trata-

128 va do pedido de quebra de protocolo na solenidade de colação de grau da aca-

129 dêmica Rúbia Sttefens. O conselheiro Luciano Miranda relatou que essa discen-
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130 te nasceu 100% cega, e foi acompanhada pela professora Janaína Gomes, e o

131 sucesso dessa estudante foi tão grande que teve repercussão nacional. Assim,

132 essa formanda gostaria de receber o diploma das mãos da professora Janaína,

133 que muito a ajudou, quebrando-se o protocolo. No entanto, para quebrar o proto-

134 colo na solenidade, seria necessária a aprovação deste Conselho. O referido

135 conselheiro afirmou ainda que essa formatura será 100% acessível para essa

136 acadêmica. Todos os conselheiros concordaram, então, foi aprovada a quebra

137 de protocolo. O penúltimo assunto da pauta foi a apresentação de um projeto

138 que está começando a ser desenvolvido pela professora Marta Adaime, Pró-Rei-

139 tora de Graduação da UFSM, trata-se do Projeto de desenvolvimento e dissemi-

140 nação da atitude empreendedora nos alunos de graduação da UFSM. Esse pro-

141 jeto está sendo desenvolvido pelo professor ítalo Minello, do Curso de Adminis-

142 tração do Campus de Santa Maria. De acordo com o professor Minello, os alu-

143 nos da UFSM não estão tendo, ultimamente, uma formação empreendedora e

144 ele, com a professora Marta, desenvolveu esse projeto para ser implantado a

145 partir do ano de 2016. O Professor ítalo fez, então, a apresentação do projeto,

146 explicando que o mesmo se refere à formação empreendedora dos alunos de

147 graduação da UFSM, e que deve contemplar todas as áreas do conhecimento.

148 As unidades pilares neste projeto serão o CCNE, o CCR, o Campus Palmeira

149 das Missões e o Campus Frederico Westphalen. Assim, o professor ítalo está

150 em busca de pessoas que tenham interesse em aplicar a atitude empreendedora

151 em seus cursos, e o projeto vai dar embasamento e auxílio nesse processo. Fi-

152 nalizando sua apresentação, o Professor ítalo convidou todos a participar desse

153 projeto. Após isso, passou-se para os assuntos gerais. No dia 15 de outubro, o

154 Professor ítalo Minello fará uma palestra no Campus de Palmeira das Missões e

155 também no Campus de Frederico Westphalen, abordando a atitude empreende-

156 dora no serviço público, a palestra será em alusão ao dia do servidor público. A

157 conselheira Sara informou que os técnico-administrativos em educação retorna-

158 rão da greve na próxima quinta-feira, dia 08 de outubro. Por fim, O Professor

159 Genesio informou que hoje, em Frederico Westphalen, começa a Semana do Li-

160 vro e também a campanha de doação de sangue. O Professor Genesio, então,

161 agradeceu a presença de todos e finalizou a reunião. Nada mais havendo a re-

162 gistrar, eu, Charlene Oliveira Trindade, encerro a presente ata.
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NOME DO CONSELHEIRO ASSINATURA
Adriano Lago
Andrei Giovani Maia JJ6- UQ.-'.
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Eliane Pereira dos Santos )n71.. v'_';...-:.. )
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Genesio Mario da Rosa t{f'..P./lI·) /1 '}.,
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"-"Luís Carlos Zucatto
Luiz Eduardo Avelar Pucci
Marlon Nadal Maciel
Rafael Lazzari
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Sidnei Renato Silveira
Tércio Inácio Jung
Velei Queiroz de SouzaR Vera Sirlei Martins
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