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2 Às oito horas e trinta minutos do dia trinta de maio de dois mil e dezessete,

3 reuniram-se no Centro de Convivência dos Servidores do Campus de Frederico

4 Westphalen da UFSM, sob a presidência do Diretor do Campus, Professor Arci

5 Dirceu Wastowski, os Conselheiros: Igor Senger, Vice-diretor da UFSM Campus

6 de Frederico Westphalen; Antônio Luis Santi, Chefe do Departamento de Ciências

7 Agronômicas e Ambientais; Malva Andrea Mancuso, Chefe do Departamento de

8 Engenharia e Tecnologia Ambiental; Cláudia Herte de Moraes, Chefe do

9 Departamento de Ciências da Comunicação; Guilherme Bernardino da Cunha,

10 Chefe do Departamento de Tecnologia da Informação; Renato Beppler Spohr,

Ii Chefe Substituto do Departamento de Engenharia Florestal; Gizeli Moiano de

12 Paula, Coordenadora do Curso de Agronomia; Edner Baumhardt, Coordenador do

13 Curso de Engenharia Florestal; Patrícia Milano Persigo, Coordenadora do Curso

14 de Relações Públicas - Bacharelado; Marcia Vanzin Boabaid Coordenadora do

15 Curso de Jornalismo - Bacharelado, Sidnei Renato Silveira, Coordenador do

16 Curso de Sistemas de Informação; Bruno Segalla Pizzolatti, Coordenador

17 Substituto do Curso de Engenharia Ambiental e Sanitária; Fábio Desconsi e

18 Andrea da Rocha Giovenardi (suplente de Rafael Chaves Ferreira),

19 representantes dos servidores técnicos administrativos; e Matias Mallmann Rohde

20 e Álvaro André Alba da Silva, representantes dos discentes da Graduação, para a

21 nona Reunião do Conselho do Campus de Frederico Westphalen, na qual foram

22 deliberados os seguintes assuntos: Aprovação de Atas do Conselho de

23 Campus, e Comunicados. Inicialmente o Presidente do Conselho professor Arci

24 Dirceu Wastowski saudou a todos, sem seguida deu posse aos novos

25 conselheiros, representantes dos discentes de graduação indicados pelos

26 diretórios acadêmicos, Álvaro André Alba da Silva, aluno do Curso de Agronomia

27 e Matias Mallmann Rohde, aluno do curso de Engenharia Ambiental e Sanitária. 1
28 Passando para a Aprovação de Atas do Conselho: Foram aprovadas asJ

~. 29 seguintes atas: T". (sétima) Reunião Ordinária do Conselho de Campus, 3a.

'7'~ 30 (terceira) Reunião Extraordinária do Conselho de Campus, s-. (oitava) Reunião p.Q ~
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32 informou que foi realizado o empenho dos Condicionadores de Ar, e que não

33 havia garantias de que seriam entregues, devido ao prazo apertado para os

34 trâmites do processo. Relatou que devido a um ajuste de segurança, a Biblioteca

35 ficou sem sistema informatizado para emprestar livros para alunos, e que houve

36 um incidente de haver prova naquele dia em que poderiam ser utilizados os livros.

37 Foi realizada uma consulta nos normativos da universidade, e verificou-se que

38 nestes casos, se o sistema da Biblioteca não estiver operacional, os professores

39 podem pegar os livros na Biblioteca e levar para a sala de aula, devendo devolver

40 os livros para a Biblioteca no mesmo dia. Passou a relatar que a universidade

41 solicitou ao Campus uma lista de novos servidores que são necessários para o

42 Campus, uma adequação da universidade para novos servidores, foi passado

43 para os departamentos a informação, e foi repassado para reitoria todas as

44 demandas que chegaram até a direção. Incentivou que os departamentos

45 programem seus gastos, dando atenção especial para os recursos de capital,.

46 para evitar perda de recursos em caso de corte de gastos. Em seguida o Vice-

47 diretor, professor Igor, parabenizou os cursos pela realização das semanas

48 acadêmicas realizadas, e informou as que estavam agendadas. Informou sobre o

49 início da campanha para consulta de Reitor. Convidou todos para participarem da

50 reunião que aconteceria em seguida, com a Prefeitura Municipal, para conversar

51 sobre o interesse das duas instituições, aproximá-Ias, e possível realização de

52 projetos conjuntos. A professora Malva sugeriu que fosse pensado em abrir a

53 universidade para os alunos em horários fora dos horários de aula para servir de

54 atrativo para que eles pudessem fazer projetos ou colocar a disposição espaços

55 para os alunos estudarem fora de horário. O professor Edner citou que um

56 empecilho para esta questão são os poucos horários de ônibus disponíveis. O

57 diretor, professor Arei citou que algumas limitações de horários acontecem porque

58 a empresa tem que atender as necessidades do IFFar também. O professor

59 Antônio Santi sugeriu que fossem retomadas questões estruturais no Campus,

60 pois já enfrentamos problemas de falta de salas para professores, e tende a piorar

61 com a chegada de novos servidores. Expressou preocupação com o núrjO de6i saúde ser mais deslocado em relação com os outros setores do ca~.
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63 diretor, professor Arei, citou que a direção iria viabilizar um carro para a

64 enfermeira, para facilitar a locomoção dela no atendimento aos alunos. O

65 conselheiro Matias informou que muitas informações erradas tem sido

66 apresentada aos estudantes por meios não oficiais. A conselheira Cláudia

67 salientou o problema de espaço físico do Campus, e sugeriu que fosse

68 disponibilizado pela direção um mapa da ocupação da estrutura do Campus, para

69 ser repassado aos conselheiros, objetivando subsidiar as discussões sobre o

70 espaço físico do Campus pelo Conselho, inclusive no que se refere ao novo

71 prédio. Foi sugerido pela professora Patrícia que alguns assuntos importantes

72 tratados no conselho fosse inclu ído nos informativos do campus. O conselheiro

73 Fábio, solicitou que quando houverem assuntos que envolvessem os TAEs, que

74 fosse levado aos representantes dos TAEs do conselho. O vice-diretor, professor

75 Igor, sugeriu que fossem efetuados reuniões de trabalho pelos membros do

76 conselho, para debaterem e procurarem soluções para os problemas, em vez de

77 serem abordados essas questões apenas nas reuniões do Conselho de Campus.

78 Esgotada a ordem do dia e como ninguém mais fez uso da palavra, o Presidente

79 do Conselho Arei Dirceu Wastowski agradeceu a presença de todos, deu por

80 encerrada a sessão, e, para constar, eu, Jonas Daniel Ribeiro, secretariei a

81 reunião do conselho, lavrando a presente Ata que será assinada
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Data: 30/0512017 Local: Centro de Convivência dos Servidores, Campus/FW
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NOME DO CONSELHEIRO ASSINATURA
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Alvaro André Alba da Silva

Antônio Luis Santi

Arei Dirceu Wastowski

Cláudia Herte de Moraes

Claudir José Basso

Edner Baumhardt

Eliane Pereira dos Santos

Fábio Desconsi

Fabio Marcelo Breunig

Felipe Schwerz

Gizelli Moiano de Paula

Guilherme Bemardino da Cunha

Igor Senger

Malva Andrea Mancuso

Marcia Vanzin Boabaid

Matias Mallmann ~o hdc
Patrícia Milano Pérsigo

Rafael Chaves Ferreira

Sidnei Renato Silveira
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