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ATA DA 9a REUNIÃO DO CONSELHO DO

CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR NORTE-RS.

1 Às treze horas e trinta minutos do dia vinte e um de junho do ano de dois mil e sete

2 reuniram-se no Centro de Educação Superior Norte-RS, em Frederico Westphalen, na

3 sala 152C, os membros do Conselho do Centro, estando presentes os professores Genesio

4 Mario da Rosa, Diretor Pró-Tempore do Centro; Marilise Mendonça Krüguel, Vice-Dire-

5 tora Pró-Tempore do Centro; Edison Bisognin Cantarelli, Coordenador do Curso de En-

6 genharia Florestal; Vanderlei Rodrigues da Silva, Coordenador Substituto do Curso de

7 Agronomia; Claudia Herte de Moraes, Coordenadora do Curso de Comunicação Social -

8 Habilitação Jornalismo; Ana Gabriela de Freitas Saccol, Coordenadora Substituta do Cur-

9 so de Zootecnia; Sirlei Glasenapp, Coordenadora do Curso de Administração; Darieli

10 Gindri Resta, Coordenadora Substituta do Curso de Enfermagem; e os técnicos adminis-

11 trativos Fernando Leviski Bueno, Secretário do Centro, Cleomar Marcos Fabrizio repre-

12 sentante dos técnicos administrativos do Campus Frederico Westphalen e Melissa Stein

13 Carrier Nunes, representante dos técnicos administrativos do Campus de Palmeira das

14 Missões. Participou, também, o acadêmico Rogério Bamberg, representando o corpo dis-

15 cente do Campus de Frederico Westphalen. O Diretor Pró-Tempore, professor Genésio,

16 deu por aberta a sessão e passou de imediato à aprovação da ata da reunião anterior. Os

17 professores Genesio e Marilise sugeriram alterações na ata lida, que em seguida foi apro-

18 vada. A seguir, o professor Genesio empossou os professores Vanderlei Rodrigues da Sil-

19 va e Darieli Gindri Resta, e solicitou a servidora Melissa Nunes que providencie junto a

20 seus colegas a indicação de um suplente para a vaga dos técnicos administrativos de Pal-

21 meira das Missões. A professora Claudia expôs que o Departamento de Ciências da Co-

22 municação está trabalhando na montagem de uma campanha sobre tabagismo. Iniciando

23 os assuntos da pauta, o primeiro tema tratado foi sobre a indicação de representantes do

24 CESNORS para a Comissão de Legislação e Normas e Comissão de Ensino, Pesquisa e

25 Extensão do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da Universidade. O professor Edi-

26 son sugeriu o professor Marlon para ocupar a vaga na Comissão de Ensino, Pesquisa e

27 Extensão. A justificativa para a sugestão foi o fato de o professor Marlon participar da

28 Comissão de Ensino, Pesquisa e Extensão do Centro. A professora Ana Gabriela sugeriu

29 o professor Clóvis para a Comissão de Legislação e Normas pelo fato do professor inte-
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1 grar a Comissão de Elaboração do Regimento Interno do Centro. O professor Vanderlei,

2 substituto do professor Clóvis na Coordenação do Curso de Agronomia, disse não ter

3 conversado com o professor Clóvis sobre a indicação para as Comissões. Dessa forma,

4 não poderia posicionar-se a respeito, deixando o assunto para ser resolvido em votação e

5 abstendo-se do voto. O professor Genesio colocou em votação a indicação do professor

6 Marlon para a Comissão de Ensino, Pesquisa e Extensão. Não houve voto contrário e a

7 indicação foi aprovada. Em seguida o professor Genesio colocou em votação a indicação

8 do professor Clóvis. Com oito votos a favor e duas abstenções, dos professores Edison e

9 Vanderlei, a indicação foi aprovada. O próximo assunto foi a inauguração dos prédios do

10 Centro. O professor Genesio falou que fez uma proposição à Reitoria para que a inaugu-

11 ração dos prédios do Cesnors seja no dia vinte de julho, idéia que foi bem recebida e ob-

12 teve o apoio da Reitoria. O professor sugeriu que se crie uma comissão para organizar o

13 evento e leu a programação provisória. A professora Claudia sugeriu que ao final da ceri-

14 mônia de inauguração em Palmeira das Missões seja realizado um show com atrações 10-

15 cais, enquanto as autoridades são convidadas para conhecer o interior do prédio e partici-

16 par de um coquetel. O professor Edison sugeriu que a comissão encarregada de organizar

17 o evento tenha a participação dos coordenadores substitutos. A professora Ana Gabriela

18 falou que é preciso definir o que vai ser feito. O professor Genesio expôs que, por situa-

19 ções de contingência, autoridades convidadas de Brasília talvez não possam participar das

20 cerimônias nas duas cidades. A professora Ana Gabriela expôs que é preciso deixar claro

21 no convite que ocorreram cerimônias nas duas cidades. Após estas considerações foi

22 aprovada por todos a realização da inauguração dos prédios do Centro. Com relação a co-

23 memoração da Semana do Centro, do dia vinte três a vinte e sete de julho, o professor

24 Genesio apresentou o projeto dos alunos dos Cursos de Engenharia Florestal e Agrono-

25 mia, os quais estão organizando um seminário para os dias vinte e cinco e vinte e seis de

26 julho, e sugeriu que os outros Cursos realizem algo semelhante. A professora Claudia su-

27 geriu que se realize atividade conjunta entre todos os Cursos de cada Campus no dia vinte

28 e três. O professor Edison sugeriu que se realize uma comemoração conjunta dos dois

29 campi do CESNORS no dia dezesseis de outubro. O professor Genesio colocou em vota-

30 ção o projeto apresentado pelos alunos da Engenharia Florestal e Agronomia. O projeto

31 foi aprovado sem nenhuma oposição. A professora Claudia expôs que o Departamento de

32 Ciências da Comunicação está preparando a primeira edição do Jornal do CESNORS,

33 para ser distribuído no dia da inau~o dos campi, mostrando a situação atual do c:n-
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1 tro e a estrutura projetada para o futuro. O próximo assunto tratado foi sobre as próximas

2 vagas para docentes. O professor Genesio expôs que existe uma promessa de que sejam

3 destinadas ao Centro trinta vagas. A proposta feita pelo professor é que sejam distribuí-

4 das vinte e duas vagas conforme o projeto de criação do Centro e às oito restantes sejam

5 distribuídas em função da carga horária dos Departamentos. O professor Edison solicitou

6 aos colegas o preenchimento do anexo dois e a elaboração das atas de reunião da defini-

7 ção da área das vagas, por que estes documentos serão necessários para os concursos. O

8 professor Genesio solicitou aos Coordenadores que pensem em critérios para distribuir as

9 vagas de docentes caso não venham as vinte e duas vagas ou venha mais do que isto.

10 Quanto às catorze vagas solicitadas pelo Departamento de Administração, o professor

11 Genesio explicou que talvez venham oito, porém, estas oito vagas podem estar contidas

12 nas trinta vagas prometidas inicialmente. A professora Sirlei expôs que pelo projeto o

13 Departamento de Administração teria mais uma vaga, o que não ajuda muito a situação

14 do Curso. O professor Genesio expôs que caso não venham as vagas pedidas, em setem-

15 bro se definirá se haverá vestibular para os Cursos noturno e diurno de Administração. O

16 professor Edison reiterou que os Departamentos devem deixar tudo preparado para os

17 concursos. Quanto aos recursos orçamentários do CESNORS o professor Genesio expôs

18 que a administração de todo o recurso do orçamento de dois mil e sete foi passada ao

19 Centro. O valor que havia sido bloqueado pela Reitoria para se tentar mudar a rubrica,

20 cerca de R$ 1.800.000,00 (um milhão e oitocentos mil reais) foi desbloqueado e devolvi-

21 do para a administração do Centro sem alteração. O valor da rubrica "obras" também foi

22 disponibilizado para a administração do Centro. O professor Genesio passou aos demais

23 presentes os valores orçados dos prédios a serem construídos e os saldos de recursos dis-

24 poníveis. O professor comentou também que talvez se consiga mudar para equipamento o

25 valor liberado como consumo, para isto será necessário enviar uma listagem com os equi-

26 pamentos que deverão ser comprados. O professor Edison comentou que a Comissão de

27 Infra Estrutura possui uma relação com as prioridades de investimento de cada Curso e

28 que será feita uma reunião nos próximos dias para definir quais investimentos serão feitos

29 com os recursos disponíveis. A seguir será montado um relatório que será apresentado a

30 este Conselho. Sobre as bolsas FIPE o professor Vanderlei explicou que os ganhadores

31 do enxoval, que também ganharam bolsa de iniciação científica, ele próprio e o professor

32 Antonio Marcos, irão abrir mão da bolsa de iniciação em favor de outro professor, e irão

33 solicitar que seja usado parte do rec~~nxoval para criar outra bolsa que será diS:O-
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1 nibilizada para seus bolsistas. As despesas de consumo que os professores tiverem até o

2 valor destas bolsas serão custeadas pelos seus Departamentos. O professor expôs ainda

3 que houve uma sugestão da Comissão de Ensino, Pesquisa e Extensão para que eles to-

4 massem a atitude citada e os professores acataram. O professor Genesio expôs que o

5 FIPE é um programa interno e que o centro define como deverá funcionar. O professor

6 Genesio falou também que ora seguiu-se as determinações do Conselho do Centro e ora

7 as determinações do Edital do Programa, que isso gerou confusão e que deveria-se ter se-

8 guido a mesma linha até o final. A professora Claudia questionou sobre o incentivo a pes-

9 quisa para os mestres, falou que a realidade do CESNORS deverá ser observada e que

10 precisa-se contemplar os mestres nos próximos editais. Sobre a Semana Acadêmica da

11 Administração a professora Sirlei expôs que o evento visa discutir temas de administra-

12 ção e integrar o Curso com a comunidade. A professora apresentou o projeto da Semana

13 Acadêmica e o Projeto Grito Acadêmico dos alunos do Centro, que prevê a divulgação do

14 Curso de Administração em escolas de ensino médio. Os ingressos do evento serão co-

15 brados pelo Diretório Acadêmico. O professor Genesio falou que o Centro deverá procu-

16 rar uma maneira de realizar esta cobrança, que em Santa Maria é feita através da FATEC.

17 Colocados em votação, os dois projetos foram aprovados. Nos assuntos gerais o primeiro

18 tema foi a grade de horários do segundo semestre. A professora Ana Gabriela explicou

19 como estão funcionando os horários do Curso de Zootecnia, que é seriado. Com relação a

20 UNINORTE o professor Genesio falou que recebeu visita de uma comissão, entre outras

21 pessoas estavam o professor Lauro Chielle, o prefeito e o presidente da Câmara de Verea-

22 dores de Frederico Westphalen. O assunto foi sobre a participação do CESNORS na

23 UNINORTE e a indicação de uma pessoa para compor uma comissão que trabalhará no

24 projeto da referida universidade. O professor Edison falou que primeiro deveria-se per-

25 guntar aos alunos e servidores do CESNORS se há interesse em desvincular-se da UFSM

26 e participar da nova Instituição. O professor Genesio expôs que haverá uma palestra na

27 ACI de Frederico Westphalen para discutir o assunto. A professora Claudia sugeriu que

28 deve-se participar do seminário e após realizar discussões com os alunos. A professora

29 Marilise comentou sobre um acidente que ocorreu em Palmeira das Missões com a queda

30 de um vidro de uma divisória. Felizmente ninguém ficou ferido. Sobre a Internet no cam-

31 pus a professora Marilise falou que será contratada provisoriamente via celular, com con-

32 trato para um ano. A professora Darieli comentou sobre a participação para professora

33 Alice Jahn em um evento sobre saúde e a rária. O professor Edison relatou um acidente
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1 que ocorreu com um aluno do Curso de Engenharia Florestal e falou que está contratando

2 um seguro para os alunos que trabalham no projeto FINEP, que cobre dois mil reais com

3 despesas médicas. Esgotada a ordem do dia, e como ninguém mais fez uso da palavra, o

4 professor Genésio deu por encerrada a sessão e, para constar, eu, Fernando Leviski Bue-

5 no, lavrei a presente Ata que será assinada por todos os participantes.
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