ATA DA 43ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DO CAMPUS DE PALMEIRA DAS
MISSÕES, DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
Às 14 (catorze) horas do dia oito (oito) de julho do ano de 2020 (dois mil e vinte), reuniu-se o
Conselho do Campus de Palmeira das Missões, da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM),
para reunião virtual através da plataforma google meet, link: meet.google.com/tqf-kjmr-fya. Estavam
presentes os seguintes conselheiros: Professores Rafael Lazzari, Diretor do campus, como
Presidente; Adriano Lago, Vice-Diretor do campus; Adriane Cervi Blümke, Coordenadora do
Curso de Nutrição; Elaine Ferreira, Chefe do Departamento de Ciências Econômicas; Elson
Martins Coelho , Chefe do Departamento de Zootecnia e Ciências Biológicas; Greici Sarturi,
Coordenadora do Curso de Administração Noturno; Greisse Viero da Silva Leal, Chefe do
Departamento de Alimentos e Nutrição; Ianglio Marcio Travassos Duarte Jacome, Coordenador
do Curso de Zootecnia, Neila Santini de Souza, Coordenadora do Curso de Enfermagem; Nelson
Guilherme Machado Pinto, Chefe do Departamento de Administração; João Pedro Velho,
Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Agronegócios; Patrícia Jungbluth, Coordenadora
do Curso de Ciências Biológicas; Fernanda Sarturi, Chefe Substituta do Departamento de Ciências
da Saúde; Luciane Dittgen Miritz, Coordenador do Curso de Administração Diurno; Vinícius
Spirandelli Carvalho, Coordenador do Curso de Ciências Econômicas; Nelson Girardi Neto e
Thaís Camponogara Aires da Silva técnicos administrativos em educação e dos discentes Elvis
Hahn e Lalesca Tarone. A reunião teve como pauta: 1) Aprovação da ata da 42ª Reunião
Ordinária do Conselho do campus; 2) Processos da Comissão de Legislação e Normas - CLN;
3) Situação financeira do Campus; 4) Informes da Direção; 5) Assuntos gerais. O Presidente do
Conselho deu início à 43ª Reunião empossando a discente representante dos diretórios acadêmicos
no Conselho, conforme prevê o Regimento do Campus, Lalesca Tarone. Em seguida, passou à pauta.
1) Aprovação da ata da 42ª Reunião Ordinária do Conselho do campus: o Presidente colocou em
apreciação a ata da 42ª reunião do Conselho do campus. A conselheira Greisse Viero da Silva Leal
solicitou duas complementações, que foi acatada pelo conselho. A ata então foi aprovada com as
devidas alterações. 2) Processos CLN: O presidente do Conselho passou a palavra para a conselheira
Thaís Camponogara Aires da Silva que leu o Parecer 003/2020 da CLN, do Processo Nº
23081.022326/2020-92, que teve como relatora a própria conselheira: “A Comissão de Legislação e
Normas do Campus de Palmeira das Missões da Universidade Federal de Santa Maria, recebeu para
análise e emissão de parecer o Processo nº, 23081.022326/2020-92 que encaminha solicitação de
abertura de processo de dispensa de licitação para execução do projeto “Desenvolvimento Regional,
Competitividade e Agronegócios: uma investigação a partir de evidências empíricas e contribuições
teóricas”, coordenado pelo Prof. Nilson Luiz Costa. Análise: O processo encontra-se devidamente
documentado, contendo: Memorando nº 059/2020 da AGITEC para o Departamento de Arquivo
Geral; Ofício da direção do Campus Palmeira das Missões ao coordenador de transferência de
tecnologia da FATEC solicitando a celebração de contrato; Declaração do coordenador do projeto;
Declaração do supervisor financeiro; Relatório da plataforma de projetos da UFSM com o referido
projeto; Projeto na íntegra; Plano de trabalho; Memorando 001/2020 do Departamento de Ciências
Econômicas, Memorando 002/2020 do Departamento de Zootecnia e Ciências Biológicas,
Autorização do Departamento de Engenharia Rural, Memorando 007/2020 da Direção do Campus
Palmeira e Memorando 005/2020 do Departamento de Administração do Campus Palmeira, todos
autorizando a participação de docentes no projeto; Parecer da AGITEC indicando que o processo
poderá ser aprovado no âmbito administrativo da UFSM; E-mails entre o coordenador, AGITEC e
FATEC envolvendo os trâmites de abertura de conta; Documentos de credenciamento da FATEC com
Diário Oficial da União com a Portaria 27 de 04 de maio de 2016 onde consta que fica credenciada a
FATEC como fundação de apoio a UFSM; Ofício n. 235/2017/GAT/CGLNES/GAB/SESU-MEC
referente ao recredenciamento da FATEC para apoiar a UFSM; Ata 778 do Conselho Universitário;
Estatuto consolidado da FATEC; Ata 04/2019 de Reunião Ordinária do Conselho Superior da FATEC;
Consulta consolidada de pessoa jurídica junto ao TCU; Certidão Positiva com efeitos de negativa de
débitos da FATEC no âmbito da União; Certidão negativa de débitos trabalhistas da FATEC;

Encaminhamento da direção do campus para a CLN. Parecer: Após a análise do processo, a Comissão
de Legislação e Normas do Conselho do Campus de Palmeira das Missões, da Universidade Federal
de Santa Maria, é de parecer que o processo está devidamente documentado, sendo o projeto
conveniente, oportuno e com relevância técnica e científica. A CLN entende que este processo está
apto para votação do Conselho do Campus e recomenda sua aprovação”. O presidente solicitou que
o professor Nilson Luiz da Costa, coordenador do projeto, que estava presente na reunião como parte
interessada, fizesse alguns esclarecimentos de como funciona o projeto, o professor explicou a forma
como se dá a captação de recursos e a necessidade de ser via FATEC. O presidente abriu espaço para
discussão, não havendo manifestações, o Presidente do Conselho, colocou o Parecer da CLN em
votação, e este foi aprovado. 3) Situação financeira do Campus: O Presidente do conselho
apresentou a próxima pauta, referente à situação financeira do Campus, que foi discutida em reunião
de trabalho com os chefes de Departamento. salientou que que o recurso para custeio é um valor
consideravelmente alto, porém a demanda maior do Campus num contexto geral, seria de recurso de
material permanente, porém esse valor é reduzido, bem como a disponibilidade de pregões desse
material. Após explanação, o presidente solicitou que os Departamentos enviem suas solicitações de
compra até a semana que vem para o setor financeiro fazer os empenhos, visando dessa forma, buscar
mais recursos nessa rubrica. Após debate sobre o assunto, ficou acordado que os Departamentos
definirão entre si, conjuntamente com o setor financeiro a forma de divisão e execução do recurso
para material permanente e na sequência solicitarem os devidos empenhos. 4) Informes da Direção:
1) A Direção do Campus iniciou no mês de julho o levantamento patrimonial. 2) Os cursos de
Nutrição, Ciências Biológicas e Enfermagem, que o Bloco 5 está pronto, sendo assim, havendo
interesse podem fazer as mudanças de laboratórios entrando em contato com o servidor responsável,
Michel, que organizará a logística com os terceirizados. 3) Está aberto até dia 15 julho o Edital em
parceria com a Pró-Reitoria de Extensão, para ações de extensão com foco em demandas do
planejamento do COREDE do Rio da Várzea com as ODS; 4) A PROGRAD informou que a sugestão
de minuta de resolução sobre o REDE está com a PROJUR, essa minuta levou em consideração as
sugestões recebidas de toda a Universidade. 5) Portaria do REDE será prorrogada. 6) O presidente
ratificou o repúdio da Direção e Reitoria ao ocorrido na aula on-line com docente da UFRGS,
promovida pelo curso Nutrição, reforçando que já foram tomadas as devidas providências. 6) Projeto
com a Secretaria de Educação e os cursos de licenciaturas da UFSM para trabalhar a questão do
PIBID de mídias na formação e aulas remotas, usando as mídias da Universidade. 7) O mandato da
direção vai até 25 de outubro de 2020, o presidente lembrou que o processo sucessório para o cargo
se dá, normalmente, através de consulta à comunidade acadêmica, porém ela não é obrigatória, pois
a nomeação é prerrogativa do Reitor, dentre os nomes da lista tríplice enviada pelo Conselho do
Campus. O conselheiro Nelson Machado Pinto sugeriu que essa consulta seja de forma on-line, e
solicitou que essa sugestão seja levada a instância superior para que seja avaliada, e que seria
interessante para todas as consultas, desde coordenação de curso até para reitoria. O conselheiro Elson
Martins Coelho mencionou que essa possibilidade é viável, sendo que outras Universidades já
utilizam dessa prática. Considerando o contexto atual, a direção solicitará orientação a Reitoria de
como proceder, e o assunto será pauta da próxima reunião. 7) Assuntos Gerais: Conselheiro Adriano
Lago colocou que a situação da invasão na aula de Nutrição não foi um caso isolado conforme os
conselheiros Nelson Girardi Neto, Thaís Camponogara Aires da Silva e Neila Santini de Souza
mencionaram, pois ocorreu em outras instituições. A conselheira Greisse Leal questionou se as
declarações de não estar de posse do data show, referente a sindicância, devem ser encaminhadas à
comissão. A conselheira Fernanda Sarturi, que faz parte da comissão de sindicância, informou que o
processo está suspenso, não havendo necessidade de encaminhar os documentos nesse momento.
Encerraram-se os assuntos gerais e o Presidente encerrou a reunião. Nada mais havendo a registrar,
eu, Viviane Tizian Vorpagel, assistente em administração, encerro a presente ata, que será assinada
por mim, pelo Senhor Presidente do conselho do campus, e pelos demais participantes.

