
 

  

ATA DA 51ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DO CAMPUS 

DE PALMEIRA DAS MISSÕES, DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE 

SANTA MARIA. 

Às 09 (nove) horas do dia 9 (nove) de março do ano de 2021 (dois mil e vinte e um), reuniu-se o 1 

Conselho do Campus de Palmeira das Missões, da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), 2 

para reunião virtual através da plataforma google meet, link: http://meet.google.com/gsj-kmid-vvf. 3 

A reunião também foi transmitida em tempo real pelo Canal Oficial do Youtube do campus de 4 

Palmeira das Missões/UFSM.  Estavam presentes os seguintes conselheiros: Professores Luiz 5 

Anildo Ancleto da Silva, Diretor do campus, como Presidente; Daniel Ângelo Sganzerla 6 

Graichen, Vice-Diretor do campus; Adriane Cervi Blümke, Coordenadora do Curso de Nutrição; 7 

Elaine Ferreira, Chefa do Departamento de Ciências Econômicas; Elson Martins Coelho, Chefe 8 

do Departamento de Zootecnia e Ciências Biológicas; Greici Sarturi, Coordenadora do Curso de 9 

Administração Noturno; Ângela Giovana Batista, Chefa Substituta do Departamento de Alimentos 10 

e Nutrição; Ianglio Marcio Travassos Duarte Jacome, Coordenador do Curso de Zootecnia; Neila 11 

Santini de Souza, Coordenadora do Curso de Enfermagem; Nelson Guilherme Machado Pinto, 12 

Chefe do Departamento de Administração; Tiago Zardin Patias, Coordenador substituto do 13 

Programa de Pós-Graduação em Agronegócios; Patrícia Jungbluth, Coordenadora do Curso de 14 

Ciências Biológicas; Marta Cocco da Costa, Chefa do Departamento de Ciências da Saúde; Édio 15 

Polacinski, Coordenador Substituto do Curso de Administração Diurno; Gabriel Nunes de 16 

Oliveira, Coordenador Substituto do Curso de Ciências Econômicas; Nelson Girardi Neto, técnico 17 

administrativo em educação; Thaís Camponagara Aires da Silva, técnica administrativa em 18 

educação. A reunião teve como pauta: 1) Recomposição da CLN do Conselho do campus e 19 

representação do campus no Fórum de Coordenadores e CEPE; 2) Parecer do Conselho do 20 

campus sobre a intenção de redistribuição do professor Elísio de Camargo Debortoli; 3) 21 

Reestruturação organizacional do campus; 4) Informes da Direção; 5) Assuntos Gerais. O 22 

Presidente do Conselho do Campus deu início à Reunião cumprimentando a todos e informou a 23 

necessidade de uma inclusão de pauta, que trata da mudança na Coordenação do Programa de 24 

Mestrado em Agronegócios. Em seguida, passou à pauta. 1) Recomposição da CLN do Conselho 25 

do campus e representação do campus no Fórum de Coordenadores e CEPE: Com o término 26 

do mandato da conselheira Neila Santini de Souza na Coordenação do Curso de Enfermagem e, 27 

consequentemente, na CLN do Conselho do campus e no Fórum de Coordenadores, é necessário 28 

fazer a recomposição da representação nessas comissões. Após discussão, o Conselho concordou 29 

em designar a conselheira Marta Cocco da Costa como membro da CLN. Prosseguindo com a pauta, 30 

o Presidente explicou que o atual representante do Conselho no CEPE, professor João Pedro Velho, 31 

teve que sair da coordenação do PPGAGR, consequentemente, ele deixa de ser o representante do 32 

Conselho no CEPE. A conselheira Marta Cocco da Costa se disponibilizou em fazer parte do CEPE 33 

também, entretanto, o Presidente achou prudente consultar o professor João Pedro Velho para que 34 

esse formalize o pedido de saída do CEPE também. Caso o professor João Pedro Velho confirme 35 

sua saída do CEPE, a Unidade fará a indicação da conselheira Marta Cocco da Costa. Em relação ao 36 

Fórum de Coordenadores, decidiu-se que a Conselheira Adriane Cervi Blümke será a representante 37 

do campus neste momento. 2) Parecer do Conselho do campus sobre a intenção de 38 

redistribuição do professor Elísio de Camargo Debortoli: O presidente do Conselho esclareceu 39 

que o professor Elísio de Camargo Debortoli é do Instituto Federal do Rio Grande do Sul, do 40 

campus Sertão, e tem interesse de vir para o campus de Palmeira das Missões/UFSM. O Presidente 41 

passou à palavra para o conselheiro Elson Coelho, Chefe do Departamento de Zootecnia e Ciências 42 

Biológicas, para que esse explicasse o processo aos conselheiros. O conselheiro Elson Coelho 43 

relatou que, há alguns anos, o DZCB perdeu duas vagas de professores, em virtude de processos 44 

judiciais. Em virtude de uma aposentadoria de docente do Departamento do campus sede, o DZCB 45 

conseguiu a reposição de uma dessas vagas, ficando pendente a outra. Nesse ínterim, o professor 46 

Elísio de Camargo Debortoli manifestou interesse em ser redistribuído para o campus de Palmeira 47 

das Missões, uma das motivações é que o referido professor é casado com uma docente do 48 
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Departamento de Zootecnia e Ciências Biológicas. O conselheiro Elson Coelho explicou que essa 49 

vaga é EBTT, entretanto, analisando as possibilidades, o professor Elísio Debortoli verificou que 50 

havia vagas EBTT ociosas no Colégio Politécnico da UFSM, dessa forma, esse professor averiguou 51 

a possibilidade de ser transferido para o Colégio Politécnico e com exercício no campus de 52 

Palmeira das Missões. Prosseguindo, o conselheiro acredita que, na atual conjuntura, a vaga docente 53 

perdida judicialmente não será reposta. Concluiu sua fala, expondo que o Departamento de 54 

Zootecnia e Ciências Biológicas está de acordo com a intenção de redistribuição do professor Elísio 55 

Debortoli para o campus de Palmeira das Missões, e, para dar seguimento ao processo, é necessário 56 

o posicionamento do Conselho do campus. O Presidente do Conselho passou a palavra para o 57 

Conselheiro Ianglio Jacomé, coordenador do Curso de Zootecnia, para que ele manifestasse seu 58 

posicionamento, e esse esclareceu que o professor viria cedido para o campus. O Presidente do 59 

Conselho abriu espaço para manifestações, não houve manifestações. Em seguida, colocou em 60 

votação o posicionamento do Conselho do campus sobre a intenção de redistribuição do professor 61 

Elísio de Camargo Debortoli e todos os conselheiros foram favoráveis. 3) Reestruturação 62 

organizacional do campus: O Presidente do Conselho mencionou que esse item de pauta é 63 

bastante polêmico e contextualizou a questão sobre a criação das coordenadorias administrativa e 64 

acadêmica, que é uma questão que vem sendo discutida desde 2018 junto à PROPLAN. A proposta 65 

do Presidente ao Conselho do campus é de que se faça um estudo, uma proposta compartilhada pela 66 

Direção, que será passada a todas as chefias para serem repassadas aos seus pares, e então será 67 

trazido para o Conselho tomar a decisão final. O Presidente relatou o funcionamento das 68 

coordenadorias acadêmica e administrativa nos campi de Cachoeira do Sul e de Frederico 69 

Westphalen e resumiu que os três campi fora de sede possuem estruturas diferentes: Cachoeira do 70 

Sul tem coordenadoria acadêmica e coordenadoria administrativa e não tem departamentos; 71 

Frederico Westphalen tem coordenadoria acadêmica, coordenadoria administrativa e departamentos; 72 

Palmeira das Missões não tem coordenadoria acadêmica nem coordenadoria administrativa e tem 73 

departamentos. O Presidente esclareceu que na reunião de hoje não será deliberado nada sobre essa 74 

questão, mas ele trouxe esse item para expor que a partir de agora essa questão será retomada e 75 

discutida. A Direção socializará materiais e estará à disposição de todas as chefias de departamento 76 

e coordenações para participar de reuniões de esclarecimento. O Presidente esclareceu que a 77 

intenção não é de convencer ninguém, pelo contrário, uma vez que todos são maduros, inteligentes 78 

e responsáveis o suficiente para saber o que é melhor para o campus. Também elucidou que, se essa 79 

questão for retomada para votação no Conselho, as pessoas votem com consciência e conhecimento, 80 

se o Conselho decidir que é ou não viável, que isso seja decidido com consciência, conhecimento e 81 

segurança de que essa decisão seja realmente a melhor para o campus. Após essa apresentação, o 82 

Presidente do Conselho abriu espaço para a discussão desse tema. O conselheiro Ianglio Jacomé 83 

manifestou que ele já fazia parte do Conselho desde a época em que a questão das coordenadorias 84 

foi deliberada anteriormente e relatou aos novos conselheiros que a negação da criação das 85 

estruturas de coordenadoria acadêmica e coordenadoria administrativa foram os maiores equívocos 86 

que este Conselho já realizou, e prosseguiu dizendo que fica muito feliz em ver que essa questão 87 

será retomada e amadurecida para discussão novamente, possibilitando que Palmeira das Missões 88 

tenha uma estrutura semelhante aos campi fora de sede. O conselheiro Gabriel Nunes de Oliveira 89 

expôs que também estava no Conselho quando as coordenadorias foram negadas e acredita que a 90 

negação aconteceu por falta de conhecimento, pois foi uma questão debatida de forma inesperada e 91 

muito rapidamente naquela época, e sugeriu que, para as próximas discussões, a Direção trouxesse 92 

exemplos de funcionamento dessas estruturas em Cachoeira do Sul e em Frederico Westphalen. O 93 

conselheiro Tiago Patias manifestou que também fazia parte do Conselho naquela época e também 94 

relatou que, na ocasião da votação das coordenadorias, muitas coisas não estavam esclarecidas e 95 

parabenizou o Presidente por retomar essa discussão, pois, segundo ele, as decisões não precisam 96 

ser definitivas, finalizou sua fala, sugerindo que a discussão das coordenadorias seja embasada no 97 

planejamento estratégico da Universidade. A conselheira Marta Cocco manifestou a importância de 98 
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que essa questão seja discutida amplamente em todas as categorias. O Presidente esclareceu que, 99 

nas próximas semanas, todos receberão materiais explicativos sobre essas estruturas, e, na próxima 100 

terça-feira, haverá um encontro virtual com os diretores do campus de Frederico Westphalen para 101 

relatarem o funcionamento dessa Unidade. 4) Substituição da Coordenação do PPGAGR: O 102 

Presidente do Conselho pediu a inclusão desse item de pauta, mencionando que hoje será emitido 103 

uma Portaria de Coordenador pro tempore do Programa de Pós-Graduação em Agronegócios para o 104 

professor Tiago Zardin Patias. O Presidente colocou essa designação em votação, todos os 105 

conselheiros foram favoráveis. 5) Informes da Direção: 1) O campus está com 3 (três) obras em 106 

processo de finalização, o Bloco 5 está quase finalizado e será inaugurado em breve. O novo prédio 107 

da Casa do Estudante também está em fase final, entretanto, a situação da antiga casa do estudante é 108 

assustadora, a Direção fará um projeto de reforma da casa que será apresentado para a PRAE; 2) A 109 

Direção está trabalhando no âmbito político com a Secretaria Municipal de Saúde de Palmeira das 110 

Missões sobre a proposta de abertura de uma Residência Multi Profissional em Saúde, na atenção 111 

básica de saúde do município, todos estão convidados para fazer parte dessa discussão. Também já 112 

está em fase bastante adiantada a discussão de abertura de uma residência em Gestão de Saúde; 3) 113 

Proposta de Criação de uma Fundação de Apoio ao Hospital Público Universitário junto às Pró-114 

Reitorias, o Hospital Regional terá um caráter universitário; 4) Representante discente no Conselho, 115 

a Direção procurou os Diretórios Acadêmicos para indicarem um novo representante na cadeira que 116 

está vaga no Conselho, ainda não se obteve resposta. 6) Assuntos Gerais: 1) o conselheiro Nelson 117 

Girardi mencionou que enviou e-mail aos coordenadores de curso a respeito dos Planos de 118 

Acompanhamento Pedagógico dos Estudantes que estão em processo de desligamento do curso, o 119 

objetivo é organizar um plano para esses estudantes. Também relembrou os coordenadores sobre a 120 

necessidade de atualizar o Núcleo de Apoio Pedagógico acerca dos estudantes que estão saindo para 121 

estágio, e também pediu para os coordenadores averiguarem a necessidades de monitorias, visto que 122 

o edital está para ser aberto em breve. O conselheiro também relatou que chegou mobiliário novo 123 

para a Casa do Estudante e que, caso volte a ter atividades práticas presencialmente, a realidade 124 

aqui é diferente do campus sede, o NAP precisa ser avisado antecipadamente para a organização do 125 

retorno dos estudantes com biossegurança na CEU; 2) O Presidente informou que servidor Emerson 126 

Guth, enfermeiro, concluiu sua graduação em Medicina e está trabalhando 20 horas no campus, 127 

dessa forma, caso a comissão de Biossegurança necessite, ele pode auxiliar no que for preciso; 3) A 128 

conselheira Neila Santini de Souza mencionou que esta é sua última reunião como conselheira, 129 

agradeceu o período de convivência, aprendizado e trabalho com o Conselho do campus e desejou 130 

um bom trabalho a todos. Não havendo mais inscritos para os assuntos gerais, o Presidente encerrou 131 

a reunião. Nada mais havendo a registrar, eu, Charlene Oliveira Trindade, secretária executiva, 132 
encerro a presente ata que será assinada eletronicamente por mim, pelo Senhor Presidente e demais 133 
Conselheiros. 134 
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