ATA DA 44ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DO CAMPUS DE PALMEIRA DAS
MISSÕES, DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
Às 14 (catorze) horas do dia 12 (doze) de agosto 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/joj-jure-ran. 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; Luiz
Eduardo Avelar Pucci, Chefe Substituto 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; Rafael Marcelo Soder, Chefe do Departamento de
Ciências da Saúde; Luciane Dittgen Miritz, Coordenadora 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 do discente
Elvis Hahn. A reunião teve como pauta: 1) Aprovação da ata da 43ª Reunião Ordinária do
Conselho do campus; 2) Processos da Comissão de Legislação e Normas - CLN; 3) Deliberações
e encaminhamentos sobre as situações dos mandatos das coordenações de curso que estão em
situação “Pró - tempore” e da direção do campus (incluindo análise da resposta ao memorando
015/2020/UFSM/PM; 4) Informes da Direção; 5) Assuntos gerais. O Presidente do Conselho deu
início à Reunião cumprimentando a todos, e passou ao primeiro ponto da pauta. 1) Aprovação da ata
da 43ª Reunião Ordinária do Conselho do campus: o Presidente colocou em apreciação a ata da
43ª reunião do Conselho do campus, a ata e foi aprovada. 2) Processos CLN: O Presidente do
Conselho passou a palavra para a conselheira Adriane Cervi Blümke que leu o Parecer 004/2020 da
CLN, do Processo Nº 23081.025273/2020-101, 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. 23081.025273/2020-101 que
encaminha solicitação de abertura de processo de dispensa de licitação para execução do projeto
“Educação em Saúde: Desenvolvimento de Ações e Transferência de tecnologia para Prevenção de
Doenças Infecciosas”, coordenado pela Profa. Terimar Ruosso Moresco. Análise: O processo
encontra-se devidamente documentado, constando 83 (oitenta e três) folhas escritas contendo:
Memorando da coordenadora do projeto e direção do Campus Palmeira das Missões para FATEC;
Declaração do coordenador do projeto dando ciência de suas obrigações na contratação da FATEC;
Declaração do supervisor financeiro; Relatório da plataforma de projetos da UFSM com o referido
projeto; Projeto na íntegra; Plano de trabalho; Ofícios de autorização para participação em projeto de
extensão 001/2020 do DANut; 001/2020 DZCB; 001/2020 do DCS; Autorização do Departamento
de Engenharia Rural, Memorando 01/2020 para a secretaria dos departamentos solicitando
autorização em projeto de extensão; Parecer da AGITEC indicando que o processo poderá ser
aprovado no âmbito administrativo da UFSM; 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; Diário
Oficial da União com a Portaria conjunta n. 555 de 23 de março de 2020 que dispõe sobre a
prorrogação do prazo de validade das certidões negativas de débitos em decorrência da pandemia;
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 cientifica para o âmbito regional. A CLN entende
que este processo está apto para votação do Conselho do Campus e recomenda sua aprovação. 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) Deliberações e encaminhamentos
sobre as situações dos mandatos das coordenações de curso que estão em situação “Pró - tempore”
e da Direção do Campus (incluindo análise da resposta ao memorando 015/2020/UFSM/PM):
O Presidente do Conselho passou para próxima pauta, informando que, conforme havia sido acordado
em reunião anterior, solicitou à Reitoria através do memorando 015/2020 -UFSM/PM, orientações de
como proceder quanto as consultas para sucessão das Coordenações de curso e Direção do Campus
do Campus. A resposta obtida foi enviada juntamente com a convocação da reunião para que todos
tivessem conhecimento e a partir da autorização legal de realizar a consulta de forma virtual para os
mandatos que se encerram durante a suspensão das atividades presenciais, respeitando o que consta
no Estatuto da UFSM e no Regimento Interno do Campus de Palmeira das Missões, o conselho deverá
optar por qual procedimento irá seguir. O Presidente abriu espaço para manifestações. O conselheiro
Vinícius Spirandelli Carvalho relatou que está como coordenador pró - tempore do curso de Ciências
Econômicas, visto que seu mandato expirou em 21 de junho, e manifestou a vontade de passar o cargo
para outro colega, assim, solicitou que na reunião se estabeleça as normas para consulta de forma
virtual. O conselheiro Nelson Machado Pinto informou que o curso de Administração Diurno também
está com coordenador pró - tempore, e acredita que a consulta de forma virtual é uma tendência não
só para esse período da suspensão das atividades, conforme já havia sido sugerido em outras
oportunidades por ele, pela conselheira Greici Sarturi, e anteriormente pelo conselheiro Tiago Patias,
mas para as futuras consultas em um cenário sem a Pandemia. Sendo assim, sugere que sejam feitos
os encaminhamentos necessários para a realização da consulta de forma virtual. A conselheira Greisse
Viero da Silva Leal se colocou a disposição para compor a comissão para consulta as coordenações
de curso, visto que faria parte da comissão para consulta constituída antes da suspensão das atividades.
O conselheiro Vinícius Spirandelli Carvalho declarou que havendo necessidade se dispõe a
permanecer como pró - tempore até a realização da consulta desde que este prazo não se prolongue.
A conselheira Luciane Dittgen Miritz expôs que o cargo de pró - tempore não possui substituto, o que
sobrecarrega quem está no cargo. O conselheiro Rafael Soder argumentou que realizar a consulta à
coordenação de curso primeiro trará experiência para a realização da consulta à Direção, onde o pleito
abrange todo a comunidade acadêmica do Campus. Após debate sobre cronograma de apreciação do
processo perante o Conselho, ficou deliberado que a consulta às Coordenações dos curso de Ciências
Econômicas e Administração Diurno será realizada de forma on-line, sendo a comissão composta
pelos conselheiros: Greisse Vieiro de Silva Leal, Neila Santini de Souza, Nelson Girardi Neto, Thaís
Camponogara Aires da Silva e Elvis Hahn. A comissão fica responsável por definir com o CPD o
processo para realizar a consulta virtual, e apresentar a proposta do edital com cronograma e demais
procedimentos ao conselho do campus na próxima reunião para apreciação. O Presidente abriu espaço

para manifestações sobre a consulta à Direção do Campus. A conselheira Patrícia Jungbluth declarou
não achar interessante uma troca de direção na atual conjuntura. O Conselheiro Rafael Soder lançou
a possibilidade de o Direção atual se manter como pró-tempore por um período, e assim se realizar
os encaminhamentos para o processo de consulta para Direção de forma mais tranquila. O Presidente
declarou que, sendo do entendimento do conselho, que a atual direção se mantenha como pró tempore por mais tempo, ele acata a decisão, e fará o necessário para que a transição seja da melhor
maneira possível, mas que passado esse período, deixa registrado que gostaria de se retirar da direção.
Conselheiro Nelson Machado Pinto se posicionou a favor de se encaminhar ainda esse ano o processo
para consulta, porém com cautela, sem a necessidade de que a troca de cargo ocorra em outubro,
acrescentou que quem assumir a direção, em qualquer momento, terá dificuldades. O Conselheiro
Rafael Soder afirmou acreditar ser importante que a Direção tenha um bom relacionamento com as
Pró - Reitorias e Reitoria, pois considerando a situação atual, haverá necessidades que deverão ser
supridas com urgência, o que necessita essa acessibilidade já estabelecida as instâncias superiores,
assim, seria importante a atual Direção se manter pró-tempore, também para que o processo de
consulta e transição sejam conduzidos com tranquilidade. Conselheiro Nelson Machado Pinto
sugeriu que a comissão seja composta por servidores com mais tempo de trabalho no Campus. O
Presidente lembrou que a comissão, conforme regimento, deve ser composta por conselheiros. A
Conselheira Elaine Ferreira sugeriu que na primeira reunião do Conselho em setembro seja composta
a comissão para a consulta a Direção do Campus, e na segunda reunião seja apreciado o Edital com
o cronograma e demais normativas, sendo a consulta realizada em outubro. Após as manifestações,
por consenso, ficou definido que a consulta à Direção do Campus será de forma virtual e que na
próxima reunião, será composta a comissão, que ficará encarregada de, dentro das normas já
estabelecidas, organizar o processo de consulta para a Direção e apresentar para apreciação do
conselho na reunião subsequente. 4) Informes da Direção: 1) Próxima reunião do conselho será dia
primeiro de setembro dois mil e vinte; 2) A Reitoria irá convocar reuniões com Direção dos campi,
chefias de Departamentos e coordenações de cursos para dialogar sobre o REDE. 3) O Campus possui
um recurso financeiro de material de consumo no valor de R$ 290.000 (duzentos e noventa mil reais).
A sugestão é de investir parte desse montante em melhorias de infraestrutura e em bolsas de monitoria.
A proposta é que as coordenações conversem com seus colegiados e vejam se há interesse de realizar
um programa de bolsas monitorias, pois há recursos para tal. O conselheiro Nelson Girardi Neto
apresentou algumas sugestões para as monitorias, e lembrou que o recurso para as bolsas vai até
dezembro de 2020. O conselheiro Nelson Machado Pinto questionou se o recurso de material de
consumo pode ser utilizado para pagar taxas de publicação, o Presidente informou que dependendo o
tipo de publicação é possível; 4) Para inscrição em evento, caso os Departamentos entenderem que
seja pertinente, há recurso. 5) Assuntos Gerais: O conselheiro João Pedro Velho, como representante
no CEPE, fez um relato da reunião que deliberou sobre o REDE, expondo sua impressão sobre a
condução da reunião e suas deliberações. O Presidente agradeceu aos representantes do Campus no
CEPE, pela boa representação. O conselheiro Nelson Machado Pinto, emitiu sua opinião sobre o
REDE, visto que sempre foi um crítico a maneira que estava sendo conduzido as atividades nesse
período de suspensão das atividades, para ele o saldo foi positivo, pois definiram datas, porém, a
flexibilização se manteve, ficando em aberto para que cada curso conduza da forma que entender,
sem orientação de como proceder, e visualiza muitos problemas decorrentes desse posicionamento
no futuro. O conselheiro Rafael Soder, representante do Campus no CEPE, fez um breve comentário
sobre a reunião, declarou que, da maneira que o REDE definiu o calendário, aqui no Campus os
cursos de Enfermagem e Nutrição, e possivelmente o curso de Ciências Biológicas, visto o número
de horas de aula prática, terão muitas dificuldades de realizar essas aulas, considerando turmas

reduzidas, e não sabe como irão trabalhar essa questão, tendo vinte semanas de aula para encerrar o
primeiro e o segundo semestre de dois mil e vinte. O conselheiro Vinícius Spirandelli Carvalho, como
representante em comissão do CEPE, também se manifestou, expondo seu posicionamento sobre as
deliberações sobre o REDE, relatou que foram muitas horas de debate na comissão, e que as propostas
chegavam na PROGRAD e eram barradas, como o caso da aula remota, que não teve uma definição
pois a PROGRAD entende que interferiria na liberdade de cátedra, mas acredita que teve pontos que
foram satisfatórios. 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.

