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1. PROPÓSITOS GERAIS DE GESTÃO 

1.1 - APRESENTAÇÃO 

A UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MAIRA - UFSM destaca-se pela 

presença educacional marcante no cenário brasileiro. Alcançamos em breve 

tempo maturidade e experiência que qualificaram o ensino, a pesquisa e a 

extensão através de bases administrativas sólidas e trabalho profícuo de nossos 

servidores perante o interesse público, tendo foco nas expectativas dos 

estudantes e da sociedade como um todo. 

Passados os momentos de enfrentar desafios pontuais trazidos pela 

expansão estrutural da Instituição, nos motivamos agora para concluir etapas de 

planejamento e de execução de metas que ajudamos a implantar como gestores 

de nossas unidades nas primeiras décadas deste desafiante século XXI. Temos 

pela frente o desafio de cada vez mais propiciar ambientes acadêmicos 

adequados ao ensino, à pesquisa e à extensão, razão de ser do trabalho 

administrativo conjugado às atividades didáticas de servidores e estudantes. 

Nestas verdadeiras “cidades” onde interagem cotidianamente mais de 35 

mil pessoas nos espaços de nossos Campi, continuaremos a fomentar melhorias 

da educação com o propósito de cada vez mais aprimorar a formação discente, 

apoiar a produção científica e tecnológica e interagir com comunidades e 

instituições externas, para gerar inclusão social e desenvolvimento de 

potencialidades produtivas, que possam contribuir na transformação da 

realidade local, regional e nacional. 

Reafirmamos como de fundamental importância manter o rumo de 

solidificação dos espaços plurais conquistados, resultados das múltiplas 

vivências e do fortalecimento democrático na Instituição. Em nenhum momento 

nos furtamos ao debate democrático, produtivo e sinalizador de conquistas para 

a UFSM. Contudo, há uma necessidade permanente de avançar, para tornar a 

Instituição cada vez mais pujante e reconhecida na sociedade, a qual se destina 

a servir.  

Isso requer determinação e equipe motivada e preparada, com o 

compromisso de todos os segmentos que são desafiados a fazer da UFSM uma 

das melhores e maiores universidades do Brasil, cumprindo, desse modo, sua 

missão institucional. O REUNI nos motivou a avançar para justificar a 

Universidade como referência aos interesses sociais, tendo como prioridade 

dobrar nossas possibilidades de atendimento àqueles que almejam cursar uma 

instituição gratuita e de qualidade. Assim fizemos com nossos cursos 

consolidados e com a criação de tantos outros, quando saímos de 13 mil 

estudantes (1993-2005) para alcançar aproximadamente 30 mil estudantes 

(2021), nos níveis de formação técnica, graduação e pós-graduação. Tudo isso 

trouxe como repercussões os trabalhos comunitários protagonizados pela 

UFSM, através de desenvolvimento de milhares de projetos e ações de 

extensão. 



ROGÉRIO FERRER KOFF é uma liderança no cenário acadêmico da 

UFSM, pela experiência advinda de ser Diretor do Centro de Ciências Sociais e 

Humanas – CCSH, durante 8 anos. Sua vivência administrativa, principalmente 

na área da Comunicação e Contemporaneidade é uma motivação estratégica de 

obtenção do reconhecimento do papel da UFSM no desenvolvimento social e 

econômico da população envolvida. Para Rogério Ferrer Koff não há 

administração sem diálogo entre todos os envolvidos. 

O professor ROGÉRIO FERRER KOFF representa competência 

acadêmica, experiência administrativa e propostas de renovação para a 

Universidade Federal de Santa Maria.  

 É professor Titular do Departamento de Ciências da Comunicação.  

 Foi vice-diretor do Centro de Ciências Sociais e Humanas nos anos de 

2004 e 2005. 

 Foi Diretor do Centro de Ciências Sociais e Humanas em dois 

mandatos consecutivos, de 2006 a 2009, e de 2010 a 2013. Na 

oportunidade, foi responsável pelo início da construção do Centro de 

Ciências Sociais e Humanas no campus da UFSM, tendo inaugurado os 

prédios 74-A e 74-C, além de ter construído a Biblioteca de 

Humanidades. Antes de sua administração, o CCSH se encontrava 

espalhado em dois prédios no centro de Santa Maria (Antiga Reitoria e 

Prédio de Apoio), enquanto os cursos do campus funcionavam em 

prédios emprestados por outras unidades de ensino da instituição. Foi 

através de seu protagonismo que o CCSH finalmente começou a 

implementar seu grande projeto de unificação, que hoje é uma 

realidade. 

 Cursou Graduação em Comunicação Social (Jornalismo) na UFSM, de 

1983 a 1986. 

 Concluiu seu Mestrado em Filosofia na UFSM em 1991 (Conceito 

CAPES 5). 

 É Doutor em Comunicação e Cultura pela Universidade Federal do Rio 

de Janeiro desde 2001 (Conceito CAPES 7). 

 É professor do Departamento de Ciências da Comunicação da UFSM 

desde 1992, onde ingressou como professor assistente, e até a presente 

data ministra as disciplinas de Sociologia da Comunicação, Ética 

Jornalística, História da Arte, e Roteiros para Televisão e Cinema. 

 Foi coordenador dos cursos de Comunicação Social em duas 

oportunidades, nos anos 1990 e nos anos 2000. 

 Possui larga experiência no mercado jornalístico, anterior a seu ingresso 

na UFSM, tendo trabalhado em veículos de comunicação: Jornal A 

Razão, Correio do Povo, Pioneiro de Caxias do Sul e TV Pampa Santa 

Maria. 

 É autor de diversos artigos e de quatro livros:  

KOFF, R. F. Pensando com o Cinema: uma aventura interdisciplinar. Santa 

Maria: FACOS, 2002. 



KOFF, R. F. A Cultura do Espetáculo: sete estudos sobre mídia, ética & 

ideologia. Santa Maria: FACOS, 2003. 

KOFF, R. F. Memórias de um Tempo Veloz. Santa Maria: FACOS, 2007. 

KOFF, R. F. O Encantamento dos Sentidos: o sublime e a beleza na teoria 

estética de Edmund Burke. Santa Maria: Editora da UFSM, 2020. 

Por toda a sua experiência acadêmica e administrativa, o professor 

ROGÉRIO FERRER KOFF tem plena convicção de que será capaz de 

implementar novos modelos de administração para nossa Universidade Federal 

de Santa Maria nos próximos quatro anos. 

 

GENESIO MARIO DA ROSA tornou-se reconhecido docente e gestor por 

ter ocupado cargo de direção durante 10 anos, no Campus da UFSM de 

Frederico Westphalen e Palmeira das Missões. Sua experiência na área da 

formação agrícola é uma ênfase ao papel social da universidade na 

transformação das abordagens econômicas relacionadas com o ambiente e a 

população no sul do Brasil, incrementando a eficiência de padrões que garantem 

a qualidade e a conservação ambiental. 

O Professor GENESIO MARIO DA ROSA destaca-se pela sua experiência 

administrativa, capacidade acadêmica e dinamismo; Atuou como servidor 

técnico administrativo em educação na UFSM por treze anos, desenvolvendo 

suas atividades no Centro de Tecnologia. Graduado em agronomia pela UFSM 

é mestre em Engenharia de Produção (PPGEP UFSM) e doutor em Engenharia 

Agrícola (PPGEA UFSM). Atualmente coordena o programa de pós-graduação 

em Ciência Tecnologia Ambiental (PPGCTA) no campus de Frederico 

Westphalen da UFSM. 

 Técnico administrativo em educação (TAE), entre 1993 e 2006; 

 Professor associado IV; 

 Graduado em Agronomia pela UFSM, 1997;  

 Mestrado em Engenharia de Produção (PPGEP UFSM), 2000; 

 Doutor em Engenharia Agrícola (PPGEA UFSM), 2004; 

 Docente do Departamento Engenharia Florestal no campus de Frederico 
Westphalen desde 2006. 

 Atua nos cursos de graduação em Agronomia e Engenharia Florestal e 
no programa de pós-graduação em Ciência e Tecnologia Ambiental em 
Frederico Westphalen.  

 Diretor pró tempore da antiga unidade administrativa Centro de 
Educação Superior Norte RS – CESNORS; entre 2006 e 2008; 

 Diretor eleito por dois mandados no Centro de Educação Superior Norte 
RS – CESNORS, atuais campus de Frederico Westphalen e Palmeira 
das Missões. 2008 a 2016; 



 Na direção, coordenou a implantação inicial dos campi com seis cursos 
de graduação (Agronomia, Engenharia Florestal e Jornalismo em FW e 
Zootecnia, Administração Diurno e Noturno e Enfermagem em PM) e de 
mais seis cursos de graduação no projeto REUNI (Relações Públicas, 
Engenharia Ambiental e Sanitária e Sistemas de Informação em FW e 
Ciências Biológicas, Nutrição e Ciências Econômicas. 

 Coordenador da proposta para criação do programa de pós-graduação 
em Ciência e Tecnologia Ambiental (PPGCTA) no campus de Frederico 
Westphalen da UFSM e atual coordenador do programa de pós-
graduação em Ciência e Tecnologia Ambiental (PPGCTA) no campus de 
Frederico Westphalen da UFSM desde 2019. 

 Membro da comissão de elaboração da proposta de implantação do 
Hospital Regional em Palmeira das Missões.  

 Atua e atuou em diversos projetos de ensino, pesquisa e extensão.  

 

ROGÉRIO e GENESIO já demonstraram que possuem um lastro histórico 

de compromisso com a Universidade. Isso é validado pelo trabalho até aqui 

realizado nos campos de produção e atuação pedagógica, administrativa e 

científica. Suas trajetórias significam uma história política inequívoca, 

demonstrada através de posicionamentos autênticos, sinceros e responsáveis, 

que lhes credenciam a postular o exercício da Reitoria da UFSM. 

ROGÉRIO e GENESIO propõem uma UFSM que continue a ser de ponta, 

cada vez mais acolhedora e solidária, cada vez mais humana e acadêmica, 

através de concepções e ações administrativas atualizadas, pautadas em 

responsabilidade e racionalidade, reunindo contribuições profissionais daqueles 

que agregam vivências e experiências, bem como, dos mais jovens que 

passaram a atuar na Instituição neste grande momento do seu crescimento. 

Pessoas focadas na qualificação das rotinas para o bom atendimento dos 

interesses públicos, dos demandantes internos e da comunidade em geral. 

 

1.2 - AVANÇAR COM QUALIDADE ADMINISTRATIVA E ACADÊMICA:  A 

VISÃO TRANSPARENTE DE GESTÃO DE ROGÉRIO E GENESIO 

ROGÉRIO e GENESIO entendem que o momento vivenciado pela UFSM 

é de transformação, consolidação e qualificação, de uma universidade jovem, 

mas referenciada entre as melhores do Brasil. Para tanto, propõem valorizar 

processos de gestão que priorizem transparência, participação, eficiência e 

produtividade, bem como, qualificação acadêmica e parcerias sociais voltadas à 

construção e difusão dos saberes, em especial, priorizando as ações de ensino, 

pesquisa e extensão. 

 

 



 

1.3 - POLÍTICAS DE GESTÃO INSTITUCIONAL E DEMOCRACIA INTERNA 

ROGÉRIO e GENESIO reafirmam seu compromisso em transformar e 

avançar nas ações desenvolvidas pela comunidade universitária, melhorando 

sua eficiência e reconhecimento social, dando voz e apostando na qualificação 

e empenho de todos. Da mesma forma, enfatizamos que as políticas de gestão 

necessitam ser amplamente discutidas pelos setores interessados, isto é, 

submeterem-se à validação através de processos transparentes que 

contemplem os diferentes atores envolvidos nos assuntos de interesse da 

Universidade e das suas relações com a Sociedade. 

Reconhecem que a pujança da UFSM resulta sempre de políticas bem 

equacionadas e trabalho consistente de cada membro da comunidade interna, a 

qual demonstra amadurecimento acadêmico e plena capacidade para enfrentar 

e vencer desafios. ROGÉRIO e GENESIO consideram ser este o maior dos 

patrimônios da UFSM, isto é, o empenho, a qualificação e a capacidade de ação 

das pessoas que fazem o cotidiano da instituição, embasados no fazer de tantos 

outros servidores e estudantes que ao longo dos 60 anos de nossa história 

construíram bases sólidas, nas quais, hoje, repousam nossas forças e 

capacidades de trabalho. 

Entretanto, a dinamicidade da vida universitária requer permanente 

prontidão e reflexão às demandas acadêmicas e estruturais. Os propósitos de 

inovação científica e tecnológica, bem como, os aportes das ciências sociais 

aplicadas, das artes e das humanidades em geral, constituem uma cultura já 

assimilada por estudantes e servidores, mas que sempre devem ser avaliadas 

no sentido de sua legitimidade e alcance para a Sociedade. 

Em sua concepção de Universidade do presente e do futuro, ROGÉRIO e 

GENESIO motivam-se a trabalhar para que a Instituição, através de todo o seu 

potencial de pessoas, seja proativa na concepção de uma nova realidade, em 

que Ciência, Tecnologia e todos os demais saberes contribuam para a 

construção de um ambiente social, econômico, cultural e político saudável e 

sustentável. Uma Instituição com gestores sempre atentos às sinalizações dos 

diferentes setores da Sociedade, que exijam resolutividade e sensibilidade ao 

atendimento daqueles que são a razão da existência da universidade pública-

estatal de qualidade.  

A aplicação racional dos recursos técnicos e financeiros na consolidação e 

continuidade ao projeto de expansão e qualificação universitária, bem como, a 

desburocratização dos sistemas e processos é um desafio permanente para uma 

gestão estratégica, objetivo com o qual se comprometem os signatários da 

presente proposta, em acordo com suas trajetórias acadêmicas e 

administrativas.  

 

 



1.4 - PESSOAS QUE FAZEM DA UFSM CADA VEZ MAIS UMA 

REFERÊNCIA DE ENSINO, DE PESQUISA, DE PÓS-GRADUAÇÃO E DE 

EXTENSÃO 

- Os ESTUDANTES, de atuação presencial e a distância, que são a razão 

e sentido do trabalho educativo, e que cada vez mais instam as pessoas do 

ambiente universitário a melhor avaliar a dita “sociedade do conhecimento”, e 

seus impactos ao planeta e à vida, agora ainda mais incluídos graças às políticas 

afirmativas;  

- Os PROFESSORES, que são os mediadores no processo formativo de 

pessoas/profissionais, cada vez mais compreensivos sobre as razões de 

produção e das consequências de difusão de conhecimentos;  

- Os SERVIDORES TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS EM EDUCACÃO, os 

grandes sustentáculos no apoio da gestão educacional, cujo trabalho cada vez 

mais se demonstra competente, qualificado e interativo às rotinas de ensino, 

pesquisa e extensão, qualificando-as e atendendo o interesse social; 

- Os SERVIDORES APOSENTADOS, mas cada vez mais ativos, cuja 

história de trabalho dedicado à UFSM constitui sempre parâmetro e exemplo a 

ser seguido, cuja convivência fraterna demonstra cada vez mais preocupação 

com o autêntico destino da instituição. 

- Os GESTORES, pessoas que devem atuar de forma integradora entre os 

processos estratégicos de administração e os processos pedagógicos de 

formação, que cada vez mais precisam de qualificação, atitudes e competência 

na gestão da coisa pública; 

- A COMUNIDADE, parceiros e incentivadores à melhoria contínua das 

proposições e ações, parceiros que são em primeira instância a razão das 

práticas universitárias, por cada vez mais almejarem a construção de uma 

sociedade equilibrada no que tange aos quesitos ambientais, econômicos e 

culturais, e que confiam a UFSM seus familiares para estudar e trabalhar.  

 

1.5 - EXPANSÃO ESTRUTURAL COM QUALIDADE 

ROGÉRIO e GENESIO entendem que estes segmentos – estudantes, 

professores, técnicos administrativos, aposentados, gestores e comunidade 

externa - e suas respectivas vivências acadêmicas podem fazer a UFSM dar um 

grande salto nas próximas décadas, sobretudo no contexto das atividades 

docentes e administrativas.  

ROGÉRIO e GENESIO entendem que a causa social – direito 

inquestionável da comunidade nacional - é maior que os óbices a serem 

enfrentados. Por isso, planejamos e executamos, conforme nossas 

competências administrativas, nossas capacidades técnicas, que envolvem os 

vários setores da Universidade e as decisões emanadas dos nossos Conselhos 

Superiores, ações de interesse nacional.  



Com a otimização de recursos, compreensão e ações das Unidades e 

Setores da UFSM, e trabalho árduo de servidores, dobramos (desde 2005) o 

número de estudantes na UFSM, contemplando, principalmente, aqueles 

oriundos de setores populares que poucas oportunidades tinham para adentrar 

numa universidade federal.  

Temos plena consciência de que ajustes são necessários. Este será o 

grande mote de nosso trabalho futuro como gestores, aprimorando questões 

estruturais e de pessoal, para melhorar e recuperar os índices de qualidade da 

UFSM.  

Oportuno lembrar que nossos oponentes e críticos sempre procuraram ver 

apenas obstáculos no processo; por isso muitas vezes votaram contra as 

grandes decisões de interesse social.  

ROGÉRIO E GENESIO acreditaram, e graças a posições que assumiram 

com clareza, hoje percebemos em todos os recantos da universidade inúmeras 

pessoas de diferentes etnias, portadoras de necessidades especiais e de 

variados segmentos sociais e econômicos, que, ao contrário do que apostavam 

os pessimistas, são pessoas, cidadãos brasileiros, que alcançam rendimentos 

entre os melhores da academia. 

 

1.6 - UFSM COM A COMUNIDADE MULTICAMPI 

Reafirmamos que pensar e atuar no campo das relações comunitárias 

requer a disposição para enfrentar múltiplos desafios e o compromisso com a 

inclusão social e o desenvolvimento de potencialidades produtivas, as quais 

venham a contribuir na transformação da realidade local e regional em nossos 

Campi de atuação, SANTA MARIA, PALMEIRA DAS MISSÕES, FREDERICO 

WESTPHALEN e CACHOEIRA DO SUL, bem como, nas cidades polos de 

Educação a Distância.  

A Sociedade requer continuamente, respostas rápidas dos poderes 

públicos, e a Universidade, como uma agência técnica e humanista da estrutura 

do Estado brasileiro, tem suas responsabilidades. Assim, ações de Ensino, 

Pesquisa e Extensão tornam-se o elo da ligação Sociedade-Universidade, que 

permite a elaboração, difusão e socialização dos saberes, acadêmicos e 

populares. 

 

2. METAS/PROPOSTAS SETORIAIS DE GESTÃO 

 

2.1 NA ÁREA DA GRADUAÇÃO 

AÇÕES ADMINISTRATIVAS DE APORTES PARA O ENSINO 



• Melhorar as condições para o funcionamento de cursos noturnos, que 

incluam replanejamento de elementos de segurança patrimonial e pessoal, 

funcionamento de bibliotecas e estruturas administrativas. 

• Trabalhar para consolidar o ensino de graduação, através da promoção 

da qualidade sustentável dos cursos e da capacitação profissional em práticas 

pedagógicas inovadoras.  

• Apoiar as coordenações de curso com a implantação de um sistema de 

gestão baseado em indicadores acadêmicos, que permitam o acompanhamento 

contínuo da evolução dos principais indicadores (evasão, taxa de sucesso, 

relação candidato x vaga, desempenho acadêmico médio, índice de retenção, 

entre outros). 

AÇÕES PEDAGÓGICAS E TECNOLÓGICAS VOLTADAS AO ENSINO 

 Incentivar o uso de tecnologias educacionais para ampliar a abrangência 

das atividades de reforço em disciplinas de maior grau de reprovação. 

 Incrementar a qualidade dos cursos através de programa de fomento à 

autoavaliação e planejamento dos cursos de graduação (Plano de 

Desenvolvimento de Curso). 

 Fortalecer o Ensino Tutorial integrado à graduação, promovendo o 

fortalecimento dos grupos PET da instituição e sua integração em ações 

pedagógicas curriculares na área do ensino, da pesquisa e da extensão. 

AÇÕES PARA QUALIFICAÇÃO DO ACESSO E DAS ESTRUTURAS DE 

ENSINO 

 Contribuir para a melhoria dos Cursos de Licenciatura, valorizando a 

Câmara das Licenciaturas e suas demandas. 

 Promover a equidade racial e social no âmbito da graduação, valorizando 

e respeitando as aspirações sociais, políticas e culturais oriundas dos 

fóruns e comissões voltados às ações afirmativas.  

 Desenvolver ações com foco na sustentabilidade e na inovação, visando-

se a formação e valorização das pessoas, bem como, a produção, 

socialização e aplicação cotidiana do conhecimento produzido na 

Universidade, como elementos que norteiem as ações associadas à meta 

geral. 

 

2.2 NA ÁREA DA PESQUISA E DA PÓS-GRADUAÇÃO 

AÇÕES ADMINISTRATIVAS INSTITUCIONAIS 

 Estabelecer, no âmbito da administração, as possibilidades e 

perspectivas de institucionalização de uma Pró-Reitoria de pesquisa e 

outra de pós-graduação, considerando-se o melhor atendimento da 

comunidade universitária, pela racionalização das estruturas existentes e 

demandas específicas de cada área/setor. 

 Criar as câmaras de pós-graduação e de pesquisa. 



 

AÇÕES COMPLEMENTARES DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO  

 Dar continuidade às ações de planejamento da pós-graduação na UFSM 

(Seminário Anual de Avaliação e Planejamento da PG). 

 Fortalecer os Programas de Cooperação nacionais e internacionais que 

envolvam instituições universitárias, estaduais, federais e internacionais 

de incentivo a pesquisas. 

 Consolidar a implantação do Centro de Apoio à Pesquisa Paleontológica, 

tendo-se em vista sua repercussão científica nacional e internacional. 

 Consolidar e reorganizar os comitês de assessoramento da PRPGP 

promovendo o diálogo ético entre todas as áreas do conhecimento. 

AÇÕES COM REPERCUSSÕES ORÇAMENTÁRIAS E FINANCEIRAS 

 Reajustar os valores das bolsas de IC & IT, acompanhando os ajustes 

realizados pelo CNPq, FAPERGS e CAPES e conforme as bases 

orçamentárias internas da Universidade. 

 Retomar o programa PROIC-HUSM em caráter permanente, com 

destinação de recursos definidos pelo IDR. 

 Discutir com a comunidade universitária e implementar uma nova 

metodologia de distribuição e avaliação das cotas das bolsas dos 

programas institucionais, e daqueles fomentados pelo CNPq, FAPERGS 

e CAPES. 

 

2.3 NA ÁREA DA EXTENSÃO E RELAÇÕES COMUNITÁRIAS 

AÇÕES POLÍTICAS E INSTITUCIONAIS 

 Discutir e viabilizar políticas e alternativas de educação ambiental, 

voltadas ao bem-estar da população dos municípios onde temos inserção 

local e regional, considerando-se a perspectiva do desenvolvimento 

sustentável. 

 Reafirmar nossa disposição para ações de participação extensionista da 

UFSM junto às universidades do Grupo de Montevidéu (AUGM), através 

de parcerias e intercâmbio de ações extensionistas de caráter 

interuniversitário. 

AÇÕES DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL 

 Trabalhar, na perspectiva da flexibilização curricular do ensino, as 

possibilidades da criação de créditos didáticos para as ações de 

extensão, atendendo as demandas apresentadas pelo movimento 

estudantil da UFSM nos últimos anos, inclusive com 

formas/modelos/propostas de acréscimo destas produções no histórico 

acadêmico dos formandos.   

 Abrir espaços na Jornada Acadêmica Integrada (JAI-UFSM) para 

discussões temáticas sobre as possibilidades da curricularização da 



extensão e da flexibilização curricular decorrente, trazendo experiências 

de outras universidades brasileiras e da América Latina como 

contribuições ao debate acadêmico. 

AÇÕES VOLTADAS ÀS RELAÇÕES COMUNITÁRIAS 

 Fomentar nas Unidades de todos os Campi da UFSM a criação de núcleos 

descentralizados da Incubadora Social da UFSM, considerando-se a 

expertise existente em seus Programas e Projetos, no atendimento de 

demandas das cidades e entornos de Palmeira das Missões, Frederico 

Westphalen e Cachoeira do Sul. 

 Estimular e articular apoios e ações de extensão de caráter 

multidisciplinar com vistas a dar suporte técnico-gerencial ao processo de 

produção, coleta, transporte, beneficiamento e comercialização de 

produtos agrícolas e pecuários. 

 Realizar inserções semestrais junto aos Campi da UFSM, através da 

realização de atividades dos projetos institucionais vinculados à 

Extensão, continuando rodadas na sede as ações já programadas. 

 

2.4 NA ÁREA DOS ASSUNTOS ESTUDANTIS 

AÇÕES ESTRUTURANTES E ADMINISTRATIVAS 

 Promover o aumento e melhoria dos programas de apoio pedagógico 

voltados em especial para conteúdos básicos, com ênfase nos semestres 

iniciais e comum a vários cursos. 

 Estender serviços de atenção à saúde do estudante, com foco em ações 

de promoção de saúde. 

 Instituir novos Programas de Inclusão e de Acessibilidade acadêmica, 

bem como, a qualificação do programa de monitorias. 

 Trabalhar para consolidar as ações das políticas afirmativas de acesso e 

permanência dos estudantes junto à UFSM, a exemplo da continuidade e 

ampliação do apoio à pessoa com deficiência em conjunto com as demais 

unidades da UFSM; 

AÇÕES INSTITUCIONAIS DE APOIO AO ESTUDANTE 

 Equalizar demandas e reais necessidades de disponibilidade de moradia 

estudantil, enfocando na importância da Casa de Estudantes em todos os 

Campi da UFSM, como Ação Afirmativa de acesso e permanência de 

estudantes junto à UFSM, bem como a qualificação das condições 

formativas na graduação e pós-graduação. 

 Fortalecer o Programa de bolsas, a ser ampliado conforme as 

necessidades oriundas do contato permanente com os alunos da 

Instituição. 

 Manter o caráter suplementar a todos os estudantes das unidades 

descentralizadas que necessitam da moradia estudantil, através do 

benefício da bolsa permanência, considerando-se, igualmente, as novas 



perspectivas de aportes governamentais em função da lei das cotas 

sociais aprovadas em 2012. 

 Aprofundar o diálogo com os moradores das Casas de Estudantes através 

do fortalecimento das instâncias representativas, como o Conselho de 

Administração.  

AÇÕES POLÍTICO-INSTITUCIONAIS DE GESTÃO 

 Estabelecer o debate administrativo interno e externo, no âmbito 

municipal e estadual, para a viabilidade de instalação de uma Unidade 

Básica de Saúde dentro dos Campi da UFSM, voltados ao atendimento a 

toda comunidade universitária e não universitária, servindo igualmente 

como campo de ensino, pesquisa e intervenção, em parceria com cursos 

da área de saúde a fim de oferecer campo de estágio. 

AÇÕES DE SAÚDE, ESTRUTURAIS E COMPLEMENTARES 

 Tornar o Processo Seletivo ao Benefício Socioeconômico - BSE mais 

rápido e transparente, dando o suporte necessário através de um sistema 

online de preenchimento do formulário e agendamento de entrevistas, 

através do aumento do quadro de pessoal que se responsabilizará pela 

análise pertinente. 

 Incentivar a criação de uma Cooperativa nas CEUs com o objetivo de 

tornar acessíveis serviços como fotocópia e impressões; 

 Promover parcerias para a criação de hortas comunitárias vinculadas à 

extensão e aos benefícios afirmativos dos estudantes em todos os Campi 

da UFSM. 

 Discutir elementos administrativos sobre gestão das vagas, com o intuito 

de reduzir as retenções e os conflitos na mobilidade interna, para tornar 

mais célere o acesso à vaga por novos moradores. 

 Ampliar o número de apartamentos adaptados para acessibilidade. 

 

2.5 NA ÁREA DA GESTÃO DE PESSOAS 

AÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES APOSENTADOS 

 Qualificar a implantação do Programa de Preparação para a 

Aposentadoria visando atualizar a cultura de aposentadoria conforme o 

contexto sócio-histórico contemporâneo, evidenciando o direito à 

cidadania dos servidores da UFSM. 

 Debater temas relacionados à aposentadoria, tais como: cidadania, 

desenvolvimento humano, família, sociedade, trabalho, saúde, lazer, 

hobby, etc. com a participação de servidores aposentados.   

AÇÕES VOLTADAS AO PESSOAL EM ATIVIDADE 

 Implementar novos Programas que visem à promoção da Saúde, 

Qualidade de Vida e Segurança dos Servidores. 



 Propor o desenvolvimento de capacitações por meio da realização de 

Cursos EaD para os Servidores. 

 Elaborar uma Política Interna de Incentivo ao Processo de Qualificação – 

Educação Formal Continuada por meio da concessão de Bolsas de 

Estudos. 

AÇÕES DE GESTÃO INSTITITUCIONAL 

 Consolidar a visão da área de Gestão de Pessoas como uma área 

estratégica na Instituição, envolvendo-se em todos os assuntos referentes 

a pessoas. 

 Integrar as ações voltadas à área de Gestão de Pessoas na Pró-Reitoria 

de Gestão de Pessoas;  

 Criar canais de comunicação mais eficientes entre a PROGEP e os 

Servidores. 

 

2.6 NAS ÁREAS DO PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO 

AÇÕES NA ÁREA DE ADMINISTRAÇÃO 

 Realizar adequação do quadro de servidores da área de Tecnologia de 

Informação. 

 Implementar e consolidar o Sistema Informacional para registro e 

acompanhamento do Plano de Desenvolvimento Institucional. 

AÇÕES NA ÁREA DE PLANEJAMENTO 

 Sistematizar e consolidar o processo de elaboração participativa do PDI. 

 Disseminar e apoiar o desenvolvimento da cultura do planejamento na 

Instituição em todos os níveis. 

 Implementar o Sistema Gerencial para registro e acompanhamento do 

Plano de Desenvolvimento Institucional. 

 Desenvolver estudos para a criação de um novo modelo de matriz de 

distribuição de recursos. 

AÇÕES DO CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS - CPD 

 Ampliar a cobertura wireless em todos os Campi da UFSM. 

 Ampliar a tramitação eletrônica de documentos e estabelecer um projeto 

de gestão eletrônica de documentos, permitindo a digitalização e 

pesquisa no conteúdo destes documentos. 

 Dotar os Campi fora de sede com a mesma infraestrutura de TI do 

Campus de Santa Maria, facilitando a expansão e padronização dos 

ativos. 

 

 

 



 

2.7 ÁREA DE INFRAESTRUTURA 

AÇÕES ADMINISTRATIVAS E INSTITUCIONAIS 

 Apoiar projetos de adequação para acreditação de laboratórios.  

 Promover a realização de estudo para reestruturação do sistema de 

transporte interno nos campi da UFSM. 

AÇÕES OPERACIONAIS DE INFRAESTRUTURA 

 Iniciar a proteção de áreas estratégicas dos Campi da UFSM, através de 

barreiras de contenção, em etapas anuais conforme disponibilidade 

orçamentária. 

 Concluir o pavilhão do Parque de Manutenção, voltado a absorver 

máquinas e equipamentos da Universidade. 

 Renovar e ampliar a frota, e modernizar as instalações e equipamentos 

do Núcleo de Transportes. 

 

2.8 ATUAÇÃO DO ÓRGÃOS EXECUTIVOS E SUPLEMENTARES 

SECRETARIA DE ASSUNTOS INTERNACIONAIS – SAI 

 Incrementar o Espaço Físico da SAI para atender a demanda evolutiva da 

Mobilidade Acadêmica Internacional, principalmente o Programa Ciência 

sem Fronteiras. 

 Estabelecer o espaço físico de nossa Universidade com intuito de alojar 

os estudantes estrangeiros, bem como, Professores Visitantes, para 

assim garantir aos mesmos a integração acadêmica e cultural. 

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO - HUSM 

 Apoiar a integração das áreas do ensino, da pesquisa e da extensão junto 

ao HUSM, integradas ao Centro de Ciências da Saúde. 

 Incorporar novas tecnologias, com obras e instalação dos equipamentos 

recebidos e outros a serem adquiridos. 

COLÉGIOS DO ENSINO MÉDIO E TECNOLÓGICO – CTISM E 

POLITÉCNICO 

 Recompor funções gratificadas para atender o organograma de 

trabalho/demandas, conforme a realidade de cada escola. 

 Aplicar recursos destinados ao ensino técnico, através da elaboração de 

projetos, via licitações, com a agilidade contumaz. 

 Incentivar a maior participação das Escolas Técnicas nas ações 

referentes à pesquisa e extensão, aprofundando interações que 

permitiram a criação de cursos superiores de tecnologia, com acréscimo 

de novos professores mestres e doutores, assim como a extensão que 

cresceu através do e-Tec Brasil e Pronatec. 



 

NÚCLEO DE INOVAÇÃO E TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA - NIT 

Temas estruturantes de inovação e tecnologia 

 Discutir, no âmbito da administração central, a reestruturação do setor de 

importações, considerando-se a necessidade de rotinas que favoreçam a 

agilidade legal e administrativa. 

Ações de inovação e extensão 

 Criar o balcão de inovação UFSM, voltado a auxiliar no desenvolvimento 

econômico e social de Santa Maria, Região Central do Rio Grande do Sul 

e municípios dos entornos de Frederico Westphalen, Palmeira das 

Missões e Cachoeira do Sul.  

 Ampliar o número de módulos destinados a incubação de empresas em 

setores que possuem necessidades especificas, a exemplo da Indústria 

Criativa, Química, Bioquímica, Agronomia, Veterinária, entre outros. 

 Apoiar a criação e implementação de novas Empresas Junior na UFSM.  

NÚCLEO DE TECNOLOGIA EDUCACIONAL (NTE) – EAD/UAB 

 Manter a EAD em seu caráter estratégico da Educação Superior e do 

desenvolvimento científico e tecnológico para o crescimento sustentado 

do país.  

 Ampliar vagas na educação superior, para a inclusão de professores do 

Ensino Básico dos Sistemas Municipal e Estadual de ensino, bem como, 

atender a demanda de formação inicial e continuada de docentes para a 

educação básica como uma forma de oportunizar o acesso à universidade 

pública aos cidadãos que não têm condições de frequentar o ensino 

presencial. 

 Incentivar o trabalho de atendimento às necessidades do ensino, da 

pesquisa, da pós-graduação e da extensão, bem como, da gestão de 

pessoas, de modo a favorecer as condições de infraestrutura para a 

educação a distância, além do apoio ao incremento de novas políticas de 

inclusão através da educação. 

 Qualificar o trabalho da UFSM nos seus vários Polos do Rio Grande do 

Sul e no restante do Brasil.   

 

ROGÉRIO e GENESIO 

FINALIZAM ESTE DOCUMENTO REAFIRMANDO QUE: 

 

 EXPERIÊNCIA, COMPETÊNCIA, COMPARTILHAMENTO, 

RESOLUTIVIDADE ACADÊMICA E COMPROMISSO SOCIAL SERÃO 

PALAVRAS-CHAVES NA PRÓXIMA GESTÃO DA REITORIA. 



 

 PRECISAMOS QUALIFICAR AINDA MAIS A UNIVERSIDADE COMO 

LOCUS DE CONHECIMENTO, DE CONVIVÊNCIA SADIA, DE 

VALORIZAÇÃO DE IDEIAS E DE TRABALHO CIENTÍFICO VOLTADO 

AOS ANSEIOS DE MELHORIAS DA SOCIEDADE. 

 

 POR ISSO, PRETENDEMOS QUE A NOSSA UNIVERSIDADE SEJA 

MAIS ACOLHEDORA, MAIS DEMOCRÁTICA, MAIS CIENTÍFICA E 

TAMBÉM MAIS ATENTA E SENSÍVEL AOS INTERESSES DAS 

PESSOAS QUE CONSTRUÍRAM E CONSTROEM A INSTITUIÇÃO NO 

SEU COTIDIANO. 

 

ROGÉRIO FERRER KOFF 

GENESIO MARIO DA ROSA 

 

 


