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APRESENTAÇÃO 

 

 Estimados(as) Professores(as), Técnicos(as) de administrativos em Educação e 

Estudantes. O Campus de Palmeira das Missões vive um momento singular, para além 

dos percalços que a pandemia nos impõe, temos o desafio de definir a direção do 

Campus para os próximos quatro anos. 

 Com o objetivo precípuo de dar continuidade a um exitoso projeto de gestão 

desenvolvido desde a criação do nosso Campus, é que nos propomos aceitar o desafio 

de dar prosseguimento ao trabalho até agora desenvolvido. Para tanto, para além de 

manter e preservar o que já foi construido, disponibilizamo-nos a reestruturar e 

reorganizar com intuito de ter um espaço de trabalho dinâmico, eficaz e, primeiro, que 

possamos manter o Campus como um local aprazível de trabalhar e (con)viver.  

 Salientando que toda e qualquer mudança terá como objetivo a geração de 

melhores condições de trabalho para todos e, desta maneira, aperfeiçoar as condições 

de ensino, pesquisa e extensão, criando condições para o desenvolvimento de 

parcerias internas e externas. Ratificando, toda e qualquer ação a ser desenvolvida, 

será racionalmente delineada de forma compartilhada e executada de maneira 

coletiva. Para tanto, propomos um modelo de gestão em que todos os sujeitos 

envolvidos nos diferentes processos, transcendam da posição de agentes passivos para 

seres ativos, ou seja, sejam protagonistas no/dos seus afazeres.  

 O fazer melhor refere-se a observar os preceitos de ética, no que se refere às 

relações de trabalho, de ensino, da pesquisa, da extensão e da gestão. Portando, é 

importante que a subjetividade seja valorizada, assim como a correção das assimetrias 

e desigualdades na vida organizacional, para tanto, carece-se de proporcionar maior 

autonomia, com a descentralização do trabalho e o estabelecimento de uma 

estrutura funcional e autônoma. Desta forma, necessita-se transcender de ações 

intuitivas e reorganizar-se de forma racional e criativa. O individualismo e o agir 

repressivo precisam ser revisados e substituídos. Neste, o verbo essencial a ser 

conjugado nas relações de trabalho, é o ‘nós’ em detrimento ao ‘eu’. Validamente, 

valoriza-se o individual, para que os sujeitos se constituam e se consagrem no coletivo. 

Nesta conformação, as decisões coletivas serão prevalentes. 

 A assertividade refere-se a uma forma de trabalho, em que o objetivo está em 

‘fazer a coisa certa’. A assertividade no trabalho vincula-se a preservação dos direitos e 

interesses dos sujeitos consignados com o institucional, que precisam ser respeitados e 

valorizados. A assertividade está consignada com a capacidade de autoafirmação, de 

prever e prover a legitimidade de direitos inalienáveis, como a capacidade de 

expressão e de reivindicações consignadas com aquilo que lhe é de direito. 

 Portanto, nas relações interpessoais, a assertividade está relacionada à 

intersecção nas relações entre os diferentes sujeitos. Nas relações assertivas precisam-
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se transpor comportamentos passivos para ativos, como forma valoração e, 

sobretudo, de reconhecimento pessoal, profissional e social.  

 A transparência no trabalho é múltipla e complexa e, embora, muito 

importante externamente para o serviço público, refere-se ao caráter informativo no 

que concerne a evidenciar publicamente nossas atividades. Externamente, a 

transparência está vinculada ao dever de todos nós servidores públicos, prestar contas 

à sociedade em relação ao exercício de nossas funções.  Internamente, a transparência 

está atrelada ao autoconhecimento e a racionalidade de nossas atitudes, crenças e 

pensamentos. A transparência nas relações profissionais inclui importantes questões 

éticas, relacionais e comportamentais. Ser transparente é uma necessidade, para que 

possamos ter uma relação franca e verdadeira com os diferentes sujeitos, em 

momentos e espaços. Atitudes transparentes são essenciais para a preservação das 

boas relações no trabalho. Gestões centralizadas e autoritárias dificultam a 

transparência nas relações interpessoais.  

 Para os gestores, estimular relações transparentes e equitativas, constitui em 

um importante compromisso de trabalho, de instigar a capacidade racional e reflexiva 

dos sujeitos, como forma de autonomia atrelada aos seus compromissos pessoais, 

sociais, profissionais, em especial de autoconhecimento e que exige dos sujeitos 

refletir sobre suas próprias razões. Transparentes são as pessoas que pensam e agem 

conforme suas convicções e dentro dos princípios da respeitabilidade. 

 Em se tratando da respeitabilidade, consignamos este como um dos mais 

importantes fatores de integração social no trabalho, já que estes são concernentes a 

diferentes papéis e responsabilidades, portanto, para que possamos ter um ambiente 

de trabalho harmonioso, situação em que o bem-estar entre os sujeitos está 

consignado ao respeito individual e coletivo, considerando a subjetividade, formação, 

cultura e crenças de cada um. Um espaço de trabalho confiável, cooperativo, dialógico, 

em que o acolhimento e o vínculo entre os sujeitos sejam um dos predicativos para as 

boas relações.  

 O acolhimento refere-se à capacidade ouvir, compreender que são fatores 

inerentes ao aprimoramento interpessoal. O não acolhimento dificulta a formação de 

vínculos no espaço de trabalho. Considerando, que estes são predecessoras a 

integração e a formação do processo social no trabalho. Quando os profissionais se 

respeitam de maneira ética, respeitosa e cooperativa, estão construindo um espaço 

melhor para trabalhar e viver.  

 O compromisso profissional é uma das formas de transcender a modalidades 

de gestão individualizada, fragmentada, de especializações estanques, autonomia 

hermética e hierarquia rígida, que descaracterizam o valor social do trabalho, 

induzindo a estatura egoísta e o encurtamento de sua dimensão altruísta. A visão 

egoísta no espaço de trabalho refere-se a cobranças e a objetividade na produção, 

corroendo o sentido humano e induzindo a alienação do sentido do trabalho. Já a 

dimensão altruísta do trabalho está vinculada a acepções tais como: manutenção dos 

interesses coletivos, sociais, engajamento, preservação de valores.  
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 Um ambiente de trabalho mais justo, nos seus diferentes segmentos, está 

consignado com políticas inclusivas, conscientes de respeito às alternatividades, 

deferência e proteção. Portanto, o compromisso no trabalho é concernente a um 

comprometimento dialógico de todas as partes que incluem os Técnicos 

Administrativos, de Laboratórios, Professores e Estudantes. Portanto, é imprescindível 

o resgate da dimensão coletiva do trabalho, da valorização do trabalho e do 

trabalhador. Resiliência e tolerância são fatores indispensáveis para melhorar 

compreender a si mesmo e ao outro. Contudo, não podemos ser concordatas com 

tudo, seremos inflexíveis com o assédio de qualquer ordem, com a discriminação de 

quem quer que seja. Ratificando, não iremos coadunar com intolerâncias e 

preconceitos de diferentes matizes.  

Dialogar, conversar, debater, refere-se ao encontro de entendimentos 

contrários, pois se as pessoas não divergem, não há dialogo, há monólogo. Portanto, 

as divergências e os pensamentos opostos são partes inerentes ao diálogo, é 

conversando, dialogando que se pode chegar as convergências, embora nem sempre 

seja possível. Com diálogo é possível que os diferentes se aproximem, se 

complementem e se integrem. Contudo, a não valorização do diálogo, advindos de 

uma gestão centralizadora e autocrática, os opostos se afastam, se repelem, se anulam 

e não se integram.  

O diálogo construído por meio de relações verdadeiras permite que o outro se 

reconheça em nós, e nós possamos nos reconhecer no outro. Uma limitação presente 

nas instituições é o vício de viver e pensar a racionalidade, não no sentido do diálogo e 

da compreensão e sim sob a perspectiva de dominação de um sobre outro. Portanto, é 

dialogando que podemos desenvolver políticas inclusivas, independentes das formas 

de pensar a agir, pois o diálogo é o substrato, que aproxima, converge, permite a 

superação e a correção das assimetrias.  

 Por fim, gostaríamos de ratificar que nossa inserção nesta proposta, decorre de 

uma discussão coletiva, em que os protagonistas desta ideia entendem que há 

necessidade dar seguimento a gestão presentemente desenvolvida e dar sequência a 

reestruturação, reorganização e reconfigurações necessárias para manter e melhorar 

as condições de trabalho dos técnicos e professores, e assim, contribuir para a 

qualificação do ensino, da pesquisa e da extensão. E de forma muito especial, 

contribuir para a comunidade de Palmeira das Missões e região. Replicando nossa 

asserção, queremos um lugar melhor para trabalhar e viver. Começamos no coletivo e 

assim o faremos nossa passagem pelo Campus, onde e quando todas as pessoas que 

por ali transitam serão valorizados e respeitados. Afirmativamente, “no modelo de 

gestão que propomos, queremos lhe convidar para ser protagonistas neste processo”.  

 “Entramos neste processo de cabeça erguida e de mãos limpas, e assim 

sairemos, independentes do resultado final”. Nossas propostas de trabalho, 

coletivamente construídas, estão adiante descritas.  

 

 Com os melhores cumprimentos de Luiz Anildo e Daniel.  
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QUEM SOMOS E POR QUE ESTAMOS AQUI 
 

Professor Dr Luiz Anildo Analecto da Silva 

 Graduado e Licenciado em Enfermagem, pela Universidade de Passo Fundo. 
Especialista em Administração Hospitalar, Especialista em Gerenciamento dos Serviços 
de Enfermagem, Mestre em Assistência de Enfermagem, Doutor em Enfermagem – 
área de concentração: Filosofia, Saúde e Sociedade.  

Na área hospitalar atuei como enfermeiro intensivista, coordenador da área de 
pacientes críticos, supervisor e coordenador de enfermagem do Hospital da Cidade de 
Passo Fundo (1980-1996). Coordenei a implantação do Hospital de Olhos Lions Club. 

No ensino atuei como professor substituto na Universidade de Passo Fundo 
(1988-2000). Professor assistente efetivo na Universidade Regional do Noroeste do 
Estado do Rio Grande do Sul – UNIJUÍ (2000-2008). Em julho de 2008, fui aprovado em 
concurso público para o cargo de Professor Adjunto na Universidade Federal de Santa 
Maria – Campus de Palmeira das Missões, onde atuo até o presente momento, como 
Professor Associado III. Na UFSM-PM, além das atividades de ensino, pesquisa e 
extensão, exerci cargo de Chefe do Departamento de Ciências da Saúde, por três 
gestões (2010-2012; 2012-2014; 2016-2018). 
 “Em minha trajetória de vida, trabalhei por 16 anos na gestão e na assistência, 

e trabalhando em uma área critica aprendi, a importância de ter-se uma vida com 

significado. Estou na docência há 32 anos, gosto da pesquisa e da extensão. Mas o que 

mais aprecio é o ensino é estar junto aos estudantes nas aulas teóricas, práticas e 

estágios, é neste espaço que me realizo e me energizo. Professores são 

transformadores de vidas, pois é na academia que os alunos chegam pós adolescentes 

e saem profissionais e a isso que eu denomino como ‘transcendência pessoal, 

profissional e social’. No presente momento vivido, de muita pressa, em que tudo é 

rápido demais, em que as verdades, a respeitabilidade, as fluências interpessoais, 

flutuam como penas no ar, embora seja uma pessoa simples, modesta e reservada, 

proponho-me contribuir para a gestão do nosso Campus”.  

 

 

Professor Dr Daniel Angelo Sganzerla Graichen 

Formado em Ciências Biológicas pela Universidade Federal de Santa Maria, 

Campus Santa Maria, em 2003, Mestre e Doutor em Genética e Biologia Molecular 

(2004-2011) pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e pela Universidade de 

Berna (Suiça); Pós-doutor em Biodiversidade Animal (2011) pela Universidade Federal 

de Santa Maria, Campus Santa Maria. 

Como profissional, iniciei minha carreira como Professor do Departamento de 

Zootecnia e Ciências Biológicas em 2012 e atuo no programa de Pós-graduação em 

Biodiversidade Animal desde 2016. Neste período fui Coordenador do Curso de 

Ciências Biológicas e presidente do CEPEX (2017-2020). 
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 ‘Em minha atuação como professor, pesquisador e extensionista sempre 

valorizei as interfaces entre estes três pilares de formação discente. Para mim, o 

convívio entre os diferentes sujeitos que constituem uma Universidade são 

fundamentais para enriquecer a formação acadêmica. É nos espaços coletivos do entre 

aulas que as grandes conquistas da vida acadêmica acontecem, seja pela experiência 

de um estágio de iniciação científica ou de extensão, ou pela troca de ideias com 

colegas. Este é o Campus que quero para o nosso futuro” 
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PROPOSTAS DE GESTÃO 

 

Nosso Plano de ação está assentado em oito diretrizes, alinhadas com os 

desafios institucionais elencados no Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI 2016-

2016) e fortemente influenciado pelos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 

(ODS) descrito pela agenda 2030 da Organização das Nações Unidas (ONU). Estas 

propostas de gestão não são finalizadoras, haja vista, que toda e qualquer sugestão de 

melhoria será muito bem acolhida. A exequibilidade destas propostas a serem 

desenvolvidas a curto, médio e longo prazo, serão coletivamente debatidas e 

democraticamente implantadas. Haja vista, que temos com propósito “dialogar para 

construir”.  

 

Ensino 

Pesquisa 

Extensão 

Pós-graduação 

Desenvolvimento regional 

Desenvolvimento de pessoas 

Infraestrutura 

Política estudantil 
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De acordo com o PDI, os principais desafios a serem enfrentados com ações no 

campo do ensino, mas não exclusivos a ele, são Internacionalização (desafio 1) e 

Educação Inovadora e Transformadora com Excelência Acadêmica (desafio 2). 
 

1. Apoiar incondicionalmente as coordenações de cursos e os Núcleos Docentes 

Estruturantes, como forma de qualificar o ensino de forma integrativa, ao 

agregar o ‘ensinar fazer’ o ‘ensinar pensar’, para que se possa refletir 

criticamente entre todos os ‘sujeitos’, professores, estudantes e técnicos, para 

que possam de forma conjuntiva propor estratégias de transcender a 

compartimentação do ensino, na busca pela excelência no aprendizado;  

2. Estimular experiências de Interprofissionalidade e intersetorialidade, instigar o 

aprimoramento pedagógico, estrutural e organizacional dos cursos existentes; 

3. Propor a criação de novos cursos de graduação, de acordo com as demandas e 

potencialidades regionais e com estudos de viabilidade operacional; 

4. Ampliar a oferta de novos cursos noturnos; 

5. Criar disciplinas transversais comuns aos diversos cursos, como 

empreendorismo, libras, idiomas, redação acadêmica, Metodologia de 

pesquisa, técnicas de extensão; 

6. Estabelecer parceria com o LabLer, ofertar cursos de extensão de Inglês; 

7. Implantar anualmente seminários integrativos de ensino (avaliação, 

reconfiguração e organização das disciplinas, ou seja, avaliação interna das 

atividades pedagógicas); 

8. Implantar uma policlínica escola para os cursos da área da saúde, como 

Ciências Biologia, Enfermagem, Nutrição, e com a possibilidade de interfaces 

com os cursos de ciências sociais aplicadas na gestão desta escola; 

9. Estudar formas de ampliação das relações entre o ensino e os serviços de 

educação, de saúde e com empresas, possibilitando a todos os cursos do 

Campus a experimentar vivências profissionais nos espaços de atuação; 

10. Desenvolver cursos de formação para os docentes que abordem metodologias 

diferenciadas de ensino, como metodologias ativas e ferramentas para ensino 

remoto; 

11. Manter um fórum permanente de coordenadores de curso para estimular a 

troca de experiências; 

12. Realizar ações de divulgação e marketing, em veículos de imprensa e em 

espaços coletivos da região, para consolidar a marca “UFSM Campus de 

Ensino 
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Palmeira das Missões” como referência regional e atrair mais alunos para os 

cursos de graduação e pós graduação; 

13. Oferecer infraestrutura de apoio qualificada e de acordo com as respectivas 

áreas de conhecimento; 

14. Contribuir para a manutenção, o incremento de manter e a otimização dos 

programas de educação tutoriais; 

15. Investir em laboratórios para o desenvolvimento de práticas; 

16. Fortalecer a cultura de inovação, compromisso social e integração entre ensino, 

pesquisa em extensão; 

17. Criar mecanismos a fim de possibilitar uma inovação curricular que garanta a 

transversalidade, a interdisciplinaridade, a educação científica e a atitude 

empreendedora;  

18. Incentivar programas inovadores (editais para aumentar a qualidade do ensino 

e da aprendizagem dos acadêmicos), e atividades de empreendedorismo 

(startups, empresas etc.) como carga horária válida para o cumprimento dos 

créditos de ensino do curso; 

19. Desenvolver atividades de ensino, pesquisa e extensão alinhados às novas 

tecnologias e promover a otimização dos processos administrativos pela 

promoção do uso das TICs.  

20. Promover e disseminar metodologias de ensino/aprendizagem que sejam 

inovadoras no que tange ao acesso e à produção de conhecimento na 

universidade; 

21. Fomentar a integração Universidade/Empresas com o objetivo de desenvolver 

tecnologias e gerar oportunidades de emprego e renda; 

22. Institucionalizar e qualificar o ensino a distância nos diversos níveis de ensino; 

23.  Promover ações para a reformulação dos PPCs dos cursos atendendo às novas 

orientações e resoluções do conselho nacional da educação; 

24. Promover ações para a reformulação dos PPCs dos cursos de forma que as 

disciplinas tenham a mesma ementa para serem utilizadas por vários cursos, 

inclusive em rede. 
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O desafio 4 descrito no PDI da UFSM (Inovação, Geração de Conhecimento e 

Transferência de Tecnologia), pode ser mais diretamente alcançado a partir de ações no 

campo da Pesquisa 
 

1. Fomentar parcerias com instituições públicas, privadas e empresas visando 

financiamento externo para realização de pesquisas básicas e aplicadas; 

2. Ampliar apoio a projetos de pesquisa com recursos próprios do Campus (bolsas 

de pesquisas, subsídio para eventos, transporte para reuniões) 

3. Realizar evento científico próprio a fim de valorizar as ações realizadas no 

Campus, de maneira individual ou em parceria com o Campus de Frederico 

Westphalen (possibilidade de realização do II MIPE em Palmeira das Missões); 

4. Estimular pesquisas multi e interdisciplinares no Campus a partir de editais que 

priorizem projetos integrados entre professores de diferentes cursos; 

5. Instrumentalizar o CEPEX e o GAP para auxiliar na formulação de propostas de 

pesquisas a serem submetidas a editais externos; 

6. Viabilizar, a partir de auxílio financeiro ou de flexibilização de jornada de 

trabalho, a participação de professores, TAEs e acadêmicos de projetos em 

parcerias com outras instituições 

7. Captar recursos junto a PRPGP para aumento da oferta de financiamento 

próprio nos editais FIPE Sênior, Fipe Junior e Fipe ARD. 

8. Fomentar a pesquisa com foco na ética, comprometidas com as práticas 

autossustentáveis, com responsabilidade social; 

 

Pesquisa 
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A transferência do conhecimento e do produto da pesquisa para a sociedade 

(desafio 4), o Desenvolvimento Local, Regional e Nacional (desafio 6) e a inclusão social 

(desafio 3), podem ser atacados principalmente por ações de extensão. 
 

1. Apoiar parcerias com entidades públicas, privadas e empresas para 

financiamento externo de ações de extensão, focando nas parcerias com 

prefeituras, e com coordenadorias de saúde e de educação; 

2. Realização de seminários integrativos de extensão; 

3. Propor ações conjuntas entre os diferentes cursos do Campus, como forma de 

auxiliar os cursos a cumprirem os objetivos de curricularização da extensão; 

4. Inserir a universidade nas prefeituras da região, para auxiliar os gestores na 

busca por recursos de fontes governamentais e não-governamentais e para 

melhorar a governança local; 

5. Estar presente nas ações sociais das entidades regionais (Liga contra o câncer, 

Palmeira mais limpa, Lions Club, Rotary, etc.); 

6. Continuar atuando junto a reitoria para garantir recursos dedicados para 

desenvolvimento regional, como o edital FIEX-COREDE Rio da Várzea; 

7. Utilizar a estrutura dos cursos de saúde, para promover ações sociais, a partir 

da policlínica escola e de outras ações; 

8. Manter a aproximação com as associações dos municípios, estabelecida nos 

projetos de combate a Covid19; 

9. Incluir as ações de extensão consignadas com o ensino; 

10. Incrementar a captação de recursos extra orçamentários a partir de iniciativas 

similares a das empresas juniores; 

11. Desenvolver uma gestão orçamentária transparente, eficiente e alinhada à 

estratégias organizacional; 

12. Fomentar a integração da comunidade universitária com a sociedade, empresas 

públicas e privadas para a geração e transferência de conhecimento e 

tecnologias; 

13.  Desenvolver programas para atender a vocação regional e as necessidades da 

sociedade (cursos de gestão pública, atendimento ao público, etc.); 

14. Criar o Projeto “Escola de Ciências e Tecnologias”, para receber as escolas da 

região, a partir de agendamentos, para conhecer a estrutura dos cursos do 

Extensão 
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Campus de Palmeira das Missões, criando um vínculo entre os estudantes 

secundaristas e o Campus. 

15. Criar grandes programas de extensão por eixos temáticos interdisciplinares;  

16.  Fomentar no empresariado local a cultura de investimento de recursos 

financeiros em pesquisa e desenvolvimento de tecnologia como forma de 

crescimento empresarial;  

17. Fortalecer políticas de ações afirmativas para as comunidades negras e 

indígenas.  
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A inovação e a geração de conhecimento são os principais produtos de uma pós-

graduação (desafio 4), sendo um desafio particular da nossa pós-graduação a sua 

internacionalização (desafio 1). 
 

1. Garantir infraestrutura para os cursos existentes, considerado um espaço para 

uma secretaria dedicada a pós-graduação e um espaço dedicado para 

orientações e pequenas reuniões, sala para as coordenações e outros 

ambientes; 

2. Garantir o início do Curso de Mestrado em Gestão de Organizações Públicas, 

em parceria com a UFSM-Sede (convênio já firmado); 

3. Fornecer condições adequadas para a Submissão da APCN – Gestão dos 

serviços de saúde, modalidade mestrado profissional;  

4. Valorizar grupos de pesquisa para o desenvolvimento de novas APCNs; 

5. Criar um programa de residência multiprofissional na atenção básica de 

Palmeira das Missões, com a participação interna dos cursos Administração, 

Biologia, Enfermagem, Nutrição e Zootecnia. Esta proposta será apresentada e 

discutida internamente e externamente com os serviços de saúde de Palmeira 

das Missões e região. Havendo convergência de interesses, daremos 

seguimento tratamento da parte política, estrutural e econômica; 

6. Viabilizar a aplicação do exame Toefl no Campus de Palmeira das Missões; 

7. Promover o estudo de língua estrangeira, principalmente inglês, em parceria 

com o LabLer e com cursos de idiomas locais 

8. Lançar edital para o pagamento de tradução para publicações em inglês; 

9. Valorizar os docentes de cursos de pós-graduação de outros Campi com auxílio 

para deslocamento e facilitar acesso dos seus orientados aos serviços do 

Campus (RU, espaços de estudo, casa do estudante). 

Pós-graduação 
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Nosso Campus dispões de uma infraestrutura bem consolidada, mas que pode 

avançar em alguns aspectos, como nos referentes a gestão ambiental (desafio 7). 
 

1. Reestudar, reorganizar e reestruturar o espaço físico do Campus, valorizando o 

uso otimizado dos espaços e evitando a ociosidade de espaços construídos; 

2. Planejar e executar uma nova urbanização do Campus, incluindo um projeto de 

arborização e jardinagem; 

3. Criar parcerias com a Creluz e RGE para recuperar áreas degradadas das 

nascentes presentes no Campus e recuperar as áreas de preservação 

permanente; 

4. Estabelecer parceria com a prefeitura, construir uma academia de ginástica no 

espaço do Campus; 

5. Garantir espaços adequados para manutenção dos animais do Campus em dias 

de atividades com comunidade externa; 

6. Dar prosseguimento e monitorar o desenlace da construção da rótula de acesso 

ao Campus;  

7. Buscar apoio de entidade externo transformação do jardim botânico do 

Campus em um espaço coletivo, no qual as pessoas possam visitar; 

8. Modernizar o auditório, para melhor receber eventos; 

9. Organizar a sinalização do Campus, numerando os prédios existentes com 

indicadores de fácil identificação; 

10. Estabelecer parcerias com a comunidade, finalizar a pista de caminhada no 

Campus e construir trilhas nos espaços do jardim botânico; 

11. Estabelecer parceria com o CDL, com a prefeitura municipal, instalar um 

ecoponto no Campus para receber lixo eletrônico e dar a destinação adequada; 

12. Aumentar o investimento em segurança, iluminação, em monitoramento por 

vídeo, e avançar no cercamento do Campus; 

13.  Buscar recursos para garantir o calcamento dos acessos aos laboratórios; 

14. Modernizar os laboratórios de informática multiusuários e implementar novos 

espaços para uso dos professores e estudantes; 

15. Modernizar os espaços destinados a reuniões e aulas por vídeo conferência;  

16. Mapear e desenvolver ações preventivas quanto a riscos ergonômicos, físicos, 

químicos e biológicos, em especial nos laboratórios de ensino e pesquisa 
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17. Corrigir erros estruturais nos prédios já construídos, como a construção de 

saídas de emergência nas casas dos estudantes e outros prédios, assim como 

rever e corrigir aspectos insalubres; 

18. Atuar para manter as construções do Campus adequadas quanto aos planos de 

proteção contra incêndio (PPCI) 

19. Modernizar a infraestrutura de TI para suportar as necessidades acadêmicas e 

administrativas, com melhorias dos serviços da web em todos os setores do 

Campus; 

20. Ampliar a estrutura de salas de aula, laboratórios de atividades práticas, 

laboratórios de informática, gabinetes de trabalho individuais para docentes 

com DE, setores administrativos, biblioteca, mini fazenda para as áreas 

agrárias; 

21. Fortalecer e consolidar a coleta seletiva de materiais sólidos recicláveis; 

22. Priorizar a aquisição de produtos que possibilitem recargas e/ou 

reaproveitamento de uso e função.  

23. Melhorar a acessibilidade (acessibilidade nas comunicações e informações; 

acessibilidade arquitetônica e urbanística; acessibilidade nos transportes; 

acessibilidade pedagógica. 
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A transformação que Universidade pretende causar na comunidade começa com a 

compreensão, por parte da universidade, do seu papel como agente catalizador de 

mudanças econômicas e culturais. Nesse sentido, os desafios 6 (Desenvolvimento 

Local, Regional e Nacional) e 3 (inclusão social) do PDI são enfrentados por ações que 

partem de dentro da universidade e atingem a região, mas que são provocadas por 

demandas regionais. 
 

1. Inserir uma representação da universidade nos órgãos deliberativos do Hospital 

Regional de Palmeira das Missões;  

2. Inserir uma representação da universidade na gestão intermediária do Hospital 

Regional de Palmeira das Missões;  

3. Criar um grupo de trabalho (Administração, Biologia, Economia, Enfermagem, 

Nutrição e Zootecnia), para desenvolver projetos de assessoria e consultoria, 

nos moldes da Visão Junior e da Zootech Junior; 

4. Inserir-se no Hospital de Caridade de Palmeira das Missões (ensino, pesquisa, 

extensão, assessoria e consultoria); 

5. Aumentar a representatividade da UFSMS nos órgãos deliberativos do hospital 

de caridade,  

6. Desenvolver convênios de cooperação técnica com órgãos públicos e privados 

em toda a região da grande Palmeira; 

7. Inserir-se regionalmente em diferentes órgãos, como o Conselho Regional de 

Desenvolvimento (COREDE) da região Rio da Várzea, Associações de 

municípios, conselhos municipais, conselhos consultivos de parques estaduais, 

etc. 

8. Estar presentes em órgãos como a Associação dos Municípios da Zona da 

Produção (AMZOP); 

9. Abrir uma representação da AGGITEC no Campus de Palmeira das Missões para 

viabilizar projetos e ações que transfiram tecnologias acadêmicas para a 

comunidade, a partir de financiamento externo; 

10. Garantir espaços físicos para a abertura de empresas incubadas criadas por 

acadêmicos e egressos; 

11. Associar atividades acadêmicas com ações consignadas com as associações 

comerciais e clubes de serviços; 

Desenvolvimento regional 
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12. Consolidar a marca “UFSM Campus de Palmeira das Missões” como referência 

de excelência em todas as áreas de atuação; 

13. Divulgar os cursos ofertados pelo Campus de Palmeira das Missões em espaços 

coletivos como no Viva o Campus, na imprensa escrita e na mídia digital, além 

de programar visitas de divulgação dentro do projeto “Escola de Ciências e 

Tecnologias” e estar presente em feiras e eventos em toda região. 

14. Desenvolver uma gestão orçamentária transparente, eficiente e alinhada à 

estratégias organizacional; 

15. Fomentar a integração da comunidade universitária com a sociedade, empresas 

públicas e privadas para a geração e transferência de conhecimento e 

tecnologias; 

16.  Desenvolver programas para atender a vocação regional e as necessidades da 

sociedade (cursos de gestão pública, atendimento ao público, etc.); 

17. Fomentar no empresariado local a cultura de investimento de recursos 

financeiros em pesquisa e desenvolvimento de tecnologia como forma de 

desenvolvimento acadêmico e crescimento empresarial;  

18. Fortalecer políticas de ações afirmativas para as comunidades negras e 

indígenas.  
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O desenvolvimento do potencial de cada sujeito, seja servidor, seja colaborador 

terceirizado, seja discente, sempre serão a razão última de nossa gestão. Nesse 

sentido, todas as outras ações anteriormente descritas contribuem para estes 

objetivos. Em relação ao PDI, os pontos de Inclusão social (desafio 3), educação 

inovadora (desafio 2) e modernização e desenvolvimento organizacional (desafio 5) 

são contemplados mais explicitamente neste tópico.  
 

1. Desenvolver movimentos administrativos e políticos, no sentido de resgatar as 

vagas perdidas por remoção nos diversos departamentos. Buscar novas vagas 

docentes e posicioná-las nos departamentos com maior déficit de docentes;  

2. Buscar novas vagas de TAEs e alocá-los em áreas que haja sobrecarga de 

trabalho e/ou estratégicos para o desenvolvimento do Campus; 

3. Estimular a formação continuada de TAEs, seja em cursos de mestrado e 

doutorado, seja em cursos de curta duração, flexibilizando a jornada de 

trabalho e disponibilizando os espaços do Campus para cursos e atividades; 

4. Melhorar as condições de trabalho aos servidores do Campus (sala de 

convivência para os servidores professores e TAEs); 

5. Estruturar incentivar o desenvolvimento de atividades de laser, sociais e de 

esportes entre TAEs, professores e estudantes, como a realização de eventos 

esportivos, concertos musicais  e de apresentações de outras atividades 

artísticas; 

6. Criação de espaços dedicados as artes no Campus, como sala de teatro, espaço 

para exposição itinerante de obras de arte, esculturas e música; 

7. Projeto “mais cultura”, promovendo oficinas de diferentes artes para os 

estudantes; 

8. Discussão permanente nas esferas gerenciais do Campus de temas que 

envolvam a inclusão em todas as suas esferas; 

9. Ampliar e fortalecer a mobilidade/intercâmbio de servidores e discentes; 

10. Promover capacitações/cursos de línguas estrangeiras para a comunidade 

acadêmica; 

11. Fomentar disciplinas com formação bilíngue e aulas ministradas em língua 

estrangeiras; 

12. Fomentar a formação (educação continuada) dos docentes abordando temas 

como interdisciplinaridade, transdisciplinaridade e metodologias inovadoras; 

Desenvolvimento de pessoas 
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13. Estimular a organização de atividades culturais e esportivas, para integração de 

alunos e servidores nos Campi; 

14. Promover atividades/palestras/encontros/discussões relativas à diversidade 

étnico-racial, cultural e de gênero; 

15. Promover a formação continuada e permanente dos servidores para atuarem 

como agentes de inclusão e permanência;  

16. Incentivar o desenvolvimento de projetos de pesquisa e extensão voltados para 

a geração de processos e tecnologias de inclusão social; 

17.  Inserir na atividade acadêmica todo o mapa estabelecido pelo Estatuto da 

Pessoa com Deficiência; 

18. Ampliar as ações de apoio pedagógico, acessibilidade informacional e 

comunicativa para todos os estudantes, professores e técnicos. 
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Propor estratégias educativas inovadoras e transformadoras: transcender ao 

saber fazer para o saber pensar. Incentivar os estudantes a serem construtores do seu 

conhecimento. Procurar aperfeiçoar ainda mais as relações docentes, discentes e 

técnicos.  

 

1. Articular junto a prefeitura para criar a “linha UFSM” de ônibus, com, pelo 

menos, três horários de chegada ao Campus (7:30, 13:30 e 19:00) e três 

horários de saída do Campus (12:00, 17:30 e 22:40);  

2. Fortalecer o aprendizado extraclasse, oportunizando atividades de extensão, de 

empreendorismo, pesquisa e inovação; 

3. Disponibilizar disciplinas transdisciplinares; 

4. Manter e ampliar o fundo de apoio aos estudantes para a participação em 

eventos; 

5. Manter e ampliar as bolsas de monitorias; 

6. Manter e ampliar bolsas de trabalho; 

7. Garantir acesso aos alunos do Campus aos restaurantes universitários de outros 

Campi; 

8. Acolher e acompanhar alunos em situação de fragilidades de diferentes ordens;  

9. Manter métodos de ensino atualizados e de acordo com as expectativas com os 

alunos; 

10. Dispor de currículos interdisciplinares flexíveis e atualizados em relação as 

demandas sociais; 

11. Desenvolver estratégias de permanência que incentivem o aprendizado e a 

conclusão do curso dentro do prazo determinado; 

12. Oferecer cursos de excelência integrados a sociedade; 

13. Formar alunos com visão global e humanista, comprometidos com a sociedade, 

com o meio ambiente, com o desenvolvimento cientifico e tecnológico; 

14. Fortalecer o aprendizado extraclasse, oportunizando atividades de extensão, 

inserção na sociedade, empreendorismo, pesquisa e inovação; 

15. Manter métodos de ensino atualizados e de acordo com as expectativas dos 

alunos; 

16.  Dispor currículos interdisciplinares, flexíveis e atualizados em relação as 

demandas sociais; 

17. Desenvolver processos e rotinas de trabalho que considerem a realidade multi-

Campi e os diferentes níveis de ensino; 

18. Instituir um processo de relacionamento e colaboração com os diversos setores 

sociais; 

Política estudantil 
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19. Desenvolver atividades de nivelamento em disciplinas que apresentem alto 

índice de reprovação; 

20.  Oferecer apoio pedagógico aos discentes com dificuldades de aprendizagem; 

21. Ampliar o apoio pedagógico, psicológico e de assistência social; 

22. Melhorar as condições de permanência relativas à alimentação, transporte, 

moradia; 

23. Garantir o investimento em assistência estudantil como forma de melhorar os 

índices de permanência na instituição; 

24. Fortalecer políticas de ações afirmativas de ingresso que contemplem de forma 

mais efetiva a inclusão da comunidade negra e indígena; 

25. Projeto “minha leitura”, para estimular os estudantes a lerem obras 

importantes da literatura mundial; 

26. Propor um projeto “Acolher”, dedicado ao acolhimento de alunas e servidores 

gestantes ou com filhos em idade pré-escolar, facilitando o acesso aos espaços 

da universidade por mães com crianças pequenas (RU, biblioteca, salas etc); 

27. Estimular a criação de ligas acadêmicas, como liga de ciências, liga de 

comunicação, liga esportiva, liga filosófica, como apoio para terem espaços 

adequados de encontro; 

28. Foco especial para dar acesso ao estudante a bens simbólicos, como cinema, 

teatro, literatura e jornais; 

29. Rever desenvolver processos e rotinas de trabalho que considerem a realidade 

multi-Campi e os diferentes níveis de ensino; 

30. Estimular processos de relacionamentos e a colaboração com os diversos 

setores sociais; 

31. Acompanhar e apoiar atividades de nivelamento em disciplinas que 

apresentem alto índice de reprovação; 

32.  Oferecer apoio pedagógico aos discentes com dificuldades de aprendizagem; 

33. Ampliar o apoio pedagógico, psicológico e de assistência social; 

34. Melhorar as condições de permanência relativas à alimentação, transporte, 

moradia; 

35. Garantir o investimento em assistência estudantil como forma de melhorar os 
índices de permanência na instituição; 

36. Fortalecer políticas de ações afirmativas de ingresso que contemplem de forma 
mais efetiva a inclusão da comunidade negra, indígena e outras minorias.  
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UM ATÉ LOGO 
 

As propostas descritas nesse documento são fruto de um trabalho coletivo, 

pautado pelo diálogo. Na construção dessa proposta procurou-se preencher as 

demandas levantadas em uma enorme quantidade de conversas que tivemos com os 

diversos segmentos que constituem o cotidiano do Campus. 

Como toda proposta coletiva, ela não está terminada, mas sim em constante 

transformação, agregando novos conceitos e novas demandas, que somente a vivência 

cotidiana nos dará. Novas ideias sempre vão surgir, algumas se mostrarão infactíveis. 

Mas isso jamais será um problema, uma vez que nos propomos a sermos sempre 

abertos ao diálogo, a construção sempre estará pronta para recomeçar.  

 

Cordial abraço  

Luiz Anildo e Daniel 


