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ATA DA s- REUNIÃO DO CONSELHO DO

CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR NORTE-RS.

1 Às oito horas do dia onze de maio do ano de dois mil e sete, reuniram-se, no Centro

2 de Educação Superior Norte-RS, em Palmeira das Missões, os membros do Conselho do

3 Centro, estando presentes os professores Genesio Mario da Rosa, Diretor Pró- Tempore

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

5 Bisognin Cantarelli, Coordenador do Curso de Engenharia Florestal; Clovis Orlando Da

6 Ros, Coordenador do Curso de Agronomia; Claudia Herte de Moraes, Coordenadora do

7 Curso de Comunicação Social- Habilitação Jornalismo; Ana Gabriela Freitas Saccol, Co-

8 ordenado r Substituta do Curso de Zootecnia; Gilberto Martins Santos, Coordenador

9 Substituto do Curso de Administração; Alice do Carrno Jahn, Coordenadora do Curso de

10 Enfermagem. Fernando Leviski Bueno, Secretário do Centro e representante dos técnicos

11 administrativos do Campus Frederico Westphalen; Melissa Stein Carrier Nunes, repre-

12 sentante dos técnicos administrativos do Campus de Palmeira das Missões. Participaram,

13 também, os acadêmicos Rogério Bamberg, representando o corpo discente do Campus de

14 Frederico Westphalen e Ivan de Almeida Grycuk representando o corpo discente do

15 Campus de Palmeira das Missões. O Diretor Pró-Tempore, professor Genésio, deu por

16 aberta a sessão e passou de imediato à aprovação das atas das reuniões anteriores. A ata

17 da sexta reunião que havia sido enviada por e-mail aos componentes do conselho, e cujas

18 alterações sugeri das já haviam sido efetuadas, foi aprovada. A ata da sétima reunião foi

19 lida para os presentes, que sugeriram alterações, e a ata foi aprovada. O professor Gene-

20 sio apresentou a servidora Melissa Nunes como nova representante dos técnicos adminis-

21 trativos do Campus de Palmeira das Missões, e solicitou que seja indicado o novo suplen-

22 te para a representação. Citou também o nome da professora Darieli Gindri Resta, esco-

23 lhida para ser Coordenadora Substituta do Curso de Enfermagem, e suplente da Coorde-

24 nadora titular neste Conselho. O primeiro assunto tratado na reunião foi a apresentação

25 dos nomes dos componentes da Comissão de Infra-Estrutura do Centro, foi lida a Portaria

26 007 de oito de maio de 2007, onde constam os seguintes componentes: Prof. Edison Bi-

27 sognin Cantarelli; Prof", Ana Gabriela Freitas Saccol; Prof." Claudia Herte de Moraes;

28 Prof" Daniela Pilz; Prof. Bráulio Otomar Caron e Prof". Solange Regina Marin. A seguir

29 foi solicitada a inclusão na pauta de assuntos gerais os seguintes temas: tabagismo, empe-
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1 dramento do acesso ao prédio do CESNORS em Palmeira das Missões e licitação de ôni-

2 bus. O próximo assunto tratado foi sobre as vagas do Centro nos Conselhos Superiores da

3 UFSM. Foi lido o parecer de 049/2007 do Conselho Universitário, que é favorável às al-

4 terações no Estatuto da Universidade, garantindo assim a representação do CESNORS

5 nos Conselhos Superiores. O acadêmico Rogério questionou como fica a situação da re-

6 presentação discente. O professor Genesio explicou que existe uma legislação que deter-

7 mina que setenta por cento dos membros de órgãos deliberativos sejam docentes. Dessa

8 forma, como aumentou o número de docentes participantes do Conselho Universitário e

9 Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CEPE) da UFSM, é necessário realizar um

10 cálculo para ver se ocorreu aumento nas vagas dos representantes dos técnicos adminis-

11 trativos e discentes. No entanto, estas vagas, caso existam, não pertenceram ao Centro,

12 mas as respectivas categorias que representam toda a Universidade, portanto, técnicos ad-

13 ministrativos e discentes do CESNORS devem procurar as suas respectivas associações

14 para averiguar a situaç~o de preenchimento destas vagas. O professor Édison Cantarelli

15 questionou quando deverão ser indicados os nomes. O professor Genesio respondeu que

16 deverão ser escolhidos na presente reunião. A professora Ana Gabriela sugeriu que seja

17 escolhido um representante de cada Campus para o Conselho Universitário, já que o Cen-

18 tro possui três vagas, sendo uma delas o para Diretor, e outras duas a escolher entre Che-

19 fes de Departamento e Coordenadores de Curso. A sugestão foi aceita por todos. A pro-

20 fessora Ana Gabriela indicou o professor Marlon para uma vaga no Conselho Universitá-

21 rio, O professor Gilberto, por sua vez, indicou a professor Sirlei. O professor Edison can-

22 didatou-se a uma vaga. Como único candidato, o professor Edison foi escolhido para re-

23 presentar o Campus de Frederico Westphalen, e do Campus de Palmeira das Missões foi

24 escolhida a professora Sirlei. Para as vagas no CEPE, a professora Ana Gabriela indicou

25 o professor Marlon, e candidataram-se o professor Clovis e a professora Claudia, sendo

26 estes os escolhidos para a representação no referido Conselho. A professora Alice ficou

27 na suplência. O acadêmico Rogério expôs que os alunos do CESNORS tem a intenção de

28 criar um Diretório Central de Estudantes (DCE), e buscar vagas nos Conselhos Superio-

29 res. A opinião dos presentes foi de que os Diretórios Acadêmicos devem informar-se me-

30 lhor a respeito da criação de um DCE, pois talvez não seja possível a existência de dois

31 Diretórios Centrais na Universidade. Sobre o Edital FIPE o professor Genesio expôs que

32 negociou com a Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa a concessão de quinze bolsas

33 e dois enxovais. O professor explicou que ~ concessão dos dois enxovais, con:a-
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1 riando decisão anterior deste Conselho, por que o Centro ganha uma bolsa PIBIC com a

2 concessão destes enxovais, e colocou a decisão tomada por ele para julgamento do Con-

3 selho. Nenhum dos presentes se opôs a situação colocada pelo professor Genesio. O pro-

4 fessor Gilberto sugeriu que os ganhadores dos enxovais transformem parte deste recurso

5 em mais duas bolsas, caso haja mais de quinze projetos, e que haja uma orientação deste

6 Conselho para os dois primeiros projetos classificados sejam contemplados com os enxo-

7 vais. A professora Marilise expôs que gostaria que docentes de outros Centros avaliassem

8 os projetos do CESNORS, o que tomaria o processo mais imparcial, e propôs que o Cen-

9 tro deveria discutir o assunto com a Reitoria para próximas avaliações. A seguir passou-

10 se a escolha dos membros da Comissão de Ensino, Pesquisa e Extensão do Centro. Con-

11 forme definição do Edital FIPE a referida Comissão deve ter seis membros, sendo dois

12 que sejam membros do Conselho do Centro e outros quatro escolhidos pelo Conselho do

13 Centro, todos doutores. A professora Ana Gabriela sugere que a Comissão tenha um inte-

14 grante de cada Curso. A proposta é aprovada pela maioria, sendo o único voto contrario o

15 do professor Clóvis Da Rós. Para a escolha dos dois representantes do Conselho do Cen-

16 tro na Comissão surge apenas um candidato, o professor Marlon, por indicação da profes-

17 sora Ana Gabriela. A indicação do professor Marlon é aprovada por todos. Como não há

18 nenhum candidato para a outra vaga é sugerido o nome do professor Clovis, que de ime-

19 diato não aceita, justificando que trouxe o nome de outras pessoas do seu Departamento

20 para ocupar uma vaga nesta Comissão. Como os outros doutores que fazem parte do Con-

21 selho do Centro já estão envolvidos em outras comissões ou na Direção do Centro é man-

22 tida a proposição de o professor Clovis ocupar a vaga remanescente. Após votação é

23 aprovada por maioria a proposta de o professor Clovis integrar a Comissão de Ensino,

24 Pesquisa e Extensão do CESNORS. O único voto contrário foi do próprio professor Cló-

25 vis. Para as outra quatro vagas foram escolhidos os professores Marcos Antonio Helguei-

26 ra de Andrade, Elias José Mengarda, Solange Regina Marin e Alessandra Bemardete

27 Trovó de Marqui. Quanto ao Processo Administrativo para escolha do professor substitu-

28 to para o Departamento de Administração, o professor Genesio mostrou a documentação

29 e leu a lista de classificados. Em votação o referido processo foi aprovado por todos. O

30 próximo assunto discutido foi sobre o local de realização das reuniões do Conselho do

31 Centro. A proposta do Acadêmico Ivan Grycuk é de que as próximas sete reuniões do

32 Conselho sejam realizadas em Palmeira das Missões, e a partir disto, que as reuniões se-

33 jam realizadas uma em cada cidade. APós~ões, em que os integrantes do conse~ho
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1 lotados em Palmeira das Missões opinaram que as reuniões fossem realizadas uma em

2 cada cidade, e que os integrantes lotados em Frederico Westphalen concordaram com

3 esta proposição, porém, insistiram para que este acordo não fosse tornado norma, fosse

4 apenas uma acordo informal, foi realizada a votação. A primeira decisão foi sobre a reali-

5 zação das próximas sete reuniões em Palmeira das Missões. Houveram onze votos contra

6 e um apenas a favor, do acadêmico Ivan Grycuck. Para a próxima votação houveram três

7 propostas. A primeira proposta: tornar norma que cada reunião seja realizada em uma ci-

8 dade. A segunda proposta: realizar uma reunião em cada cidade, porém apenas com um

9 acordo informal. A terceira proposta: ocorrer uma orientação do Conselho do Centro para

10 que as reuniões sejam realizadas preferencialmente intercaladas nas duas cidades. A pri-

11 me ira proposta não obteve nenhum voto, a segunda proposta obteve cinco votos, e a ter-

12 ceira proposta obteve sete votos, sendo a proposta aprovada. Sobre o assunto procedi-

13 mentos em caso de acidente na instituição, o professor Genesio comentou que ocorreram

14 quatro acidentes na UFSM nos últimos meses, em um deles o local do acidente foi limpo

15 antes de chegada da perícia. Fato que não deveria ter acontecido, já que o correto é espe-

16 rar o trabalho da perícia, sendo esta a orientação a ser seguida pelo CESNORS. O profes-

17 sor Gilberto sugeriu que se crie um seguro para acidentes na Universidade, e que ele seja

18 custeado com recursos próprios, adquiridos com a taxa de inscrição no Vestibular. O pro-

19 fessor Edison questionou quem é o responsável em caso de acidente em projetos de pes-

20 quisa. O professor Genesio respondeu que em caso de negligência, imperícia ou impru-

21 dência a Universidade costuma cobrar responsabilidade do pesquisador. A professora

22 Alice sugeriu que seja criada uma sistemática para se realizar o primeiro atendimento em

23 caso de acidentes. O professor Genesio sugeriu que esta pode ser uma atividade desenvol-

24 vida nas semanas acadêmicas do Centro. O professor Clovis sugeriu que os alunos que

25 possuem bolsa contratem um seguro pessoal durante o período em que receberam a bolsa.

26 O professor Genesio comentou sobre uma carta que a comunidade de Palmeira das Mis-

27 sões enviou à Reitoria da UFSM solicitando a expansão do ensino público, e dizendo-se

28 disposta a ajudar a enfrentar os problemas decorrentes da implantação dos cursos superio-

29 res. Foi solicitado aos Coordenadores de Curso que realizem um levantamento sucinto

30 das principais necessidades de cada Curso, para que se possa trabalhar junto às entidades

31 de cada cidade o apoio à busca de recursos para o desenvolvimento destes projetos. Na

32 pauta de assuntos gerais o primeiro item tratado foi sobre o tabagismo no Centro. Houve

33 um consenso do Conselho para se proibir o consumo de cigarros dentro dos prédios, e de-
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1 cidiu-se que seria realizada uma campanha para conscientizar os alunos, com a fixação de

2 cartazes, avisos em sala de aula entre outras atividades. Sobre a questão dos ônibus para

3 transporte de alunos, o professor Clovis solicitou que seja licitado um ônibus e uma van,

4 para que se possa acomodar as turmas de sessenta alunos do Curso. A professora Marilise

5 expôs que o prefeito, em visita ao CESNORS, comprometeu-se a realizar o melhoramen-

6 to do acostamento da rodovia de acesso ao Centro e fornecer o material para realizar o

7 calçamento da rua dentro da área do Centro. Caberia ao CESNORS pagar a mão-de-obra

8 para construir o calçamento. Quanto ao incidente com as abelhas que atacaram pessoas

9 no Campus Palmeira das Missões, a professora Marilise expôs que houve uma tentativa

IOdos bombeiros de retirar o enxame, e que os bombeiros garantiram a ela que não haveria

11 problemas no dia seguinte. Segundo relato da professora Marilise os bombeiros informa-

12 ram que outros enxames já haviam sido retirados da área, e que esse problema provavel-

13 mente voltará a ocorrer. Sobre o encontro de planejamento do Centro, que deverá ocorrer

14 no dia dezoito de junho, com a presença da Pró-Reitoria de Planejamento, o professor

15 Genesio solicitou aos Chefes de Departamento que peçam a participação dos colegas,

16 bem como, convidou os representantes do corpo discente para participar do evento. A

17 respeito das licitações dos novos prédios do Centro o professor Genesio expôs que os edi-

18 tais das referidas licitações deveram ser publicados em seguida, o prédio de Palmeira das

19 Missões na próxima semana e o prédio de Frederico Westphalen na semana seguinte. Es-

20 gotada a ordem do dia, e como ninguém mais fez uso da palavra, o professor Genésio deu

21 por encerrada a sessão e, para constar, eu, Fernando Leviski Bueno, lavrei a presente Ata

22 que será assinada por todos os participantes.
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