
 

  

ATA DA 53ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DO CAMPUS 

DE PALMEIRA DAS MISSÕES, DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE 

SANTA MARIA. 

Às 09 (nove) horas do dia 11 (onze) de maio 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. A reunião também foi transmitida em tempo 3 

real pelo Canal Oficial do Youtube  da UFSM campus Palmeira das Missões.  Estavam presentes os 4 

seguintes conselheiros: Professores Luiz Anildo Ancleto da Silva, Diretor do campus, como 5 

Presidente; Daniel Ângelo Sganzerla Graichen, Vice-Diretor do campus; Adriane Cervi Blümke, 6 

Coordenadora do Curso de Nutrição; Carlos Gilbert Conté Filho, Coordenador do Curso de 7 

Ciências Econômicas; Claudio Eduardo Ramos Camfield, Coordenador do Curso de 8 

Administração Diurno; Elaine Ferreira, Chefa do Departamento de Ciências Econômicas; Elson 9 

Martins Coelho, Chefe do Departamento de Zootecnia e Ciências Biológicas; Greisse Viero da 10 

Silva Leal, Chefa do Departamento de Alimentos e Nutrição; Ianglio Marcio Travassos Duarte 11 

Jacome, Coordenador do Curso de Zootecnia; Leonardo Bigolin Jantsch, Coordenador do Curso 12 

de Enfermagem; Luis Carlos Zucatto, Coordenador do Curso de Administração Noturno; Nelson 13 

Guilherme Machado Pinto, Chefe do Departamento de Administração; Tiago Zardin Patias, 14 

Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Agronegócios; Patrícia Jungbluth, Coordenadora 15 

do Curso de Ciências Biológicas; Marta Cocco da Costa, Chefa do Departamento de Ciências da 16 

Saúde; Nelson Girardi Neto, técnico administrativo em educação; Jñana Gadea de Melo, técnica 17 

administrativa em educação; Elvis Hahn, discente; Renan Moi, discente. A reunião teve como 18 

pauta: 1) Reconfiguração do Conselho; 2) Reconfiguração administrativa e acadêmica; 19 

3)Processo CLN; 4) Convênios de Estágio; 5) Informes da Direção; 6) Assuntos Gerais. O 20 

Presidente do Conselho do Campus deu início à reunião cumprimentando a todos e solicitou ao 21 

Conselho a inclusão de dois itens de pauta: processo CLN, e convênios de estágios. Após a 22 

solicitação, deu posse ao conselheiro Luiz Carlos Zucatto. Em seguida, passou à pauta. 1) 23 

Reconfiguração do Conselho: O Presidente do Conselho relembrou que esse item de pauta 24 

começou a ser discutido ainda na 52ª reunião do Conselho, ficando acordado para ser deliberado na 25 

atual reunião. O Presidente explicou que a legislação prevê a representação do conselho formada 26 

por 70% de docentes e 30% de TAEs e estudantes. Dessa forma, para adequar e reconfigurar as 27 

proporções de representatividade do Conselho, foi realizado um estudo, o qual estabeleceu duas 28 

projeções. Atualmente, o Conselho conta com 78% de docentes e 22% de TAEs e estudantes, sendo 29 

as cadeiras ocupadas da seguinte forma: 7 coordenadores de curso de graduação;1 coordenador de 30 

curso de Pós-Graduação; 5 chefes de departamento; 2 TAEs; 2 estudantes; Diretor; Vice-diretor. Na 31 

Projeção 1, é acrescentado 1 vaga de TAE e 1 vaga discente, ficando a representatividade de 71% de 32 

docentes e 29% de TAEs e alunos, sendo as cadeiras ocupadas da seguinte forma: 7 coordenadores 33 

de curso de graduação;1 coordenador de curso de Pós-Graduação; 5 chefes de departamento; 3 34 

TAEs; 3 estudantes; Diretor; Vice-diretor. Na projeção 2, além das cadeiras de TAEs e discentes, 35 

aumenta-se uma cadeira para coordenador de curso de Pós-Graduação, ficando a representatividade 36 

de 72% de docentes e 28% de TAEs e discentes, sendo as cadeiras ocupadas  da seguinte forma: 7 37 

coordenadores de curso de graduação; 2 coordenadores de curso de Pós-Graduação; 5 chefes de 38 

departamento; 3 TAEs; 3 estudantes; Diretor; Vice-diretor. Assim, o Presidente ressaltou que se 39 

propõe fazer uma alteração para que esses percentuais fiquem o mais adequado possível. O 40 

conselheiro Daniel Graichen explicitou que essa adequação é bastante pertinente e necessária tanto 41 

do ponto de vista democrático quanto operacional do Conselho, tendo em vista a necessidade de 42 

representação dos conselheiros em comissões importantes e que muitas vezes sobrecarrega, 43 

principalmente, os servidores TAEs, que estão no Conselho. O Presidente abriu espaço para 44 

discussão desse item de pauta. O conselheiro Renan Moi ressaltou a importância desse aumento de 45 

vagas de discentes e TAEs para melhorar a dinâmica do Conselho e pediu aos conselheiros a 46 

aprovação dessa reconfiguração do Conselho. O conselheiro Elvis Hahn também enfatizou a 47 

importância de aumentar a representatividade discente no Conselho, pois, muitas vezes os discentes 48 

não puderam participar e questões importantes não chegavam até a categoria. O conselheiro Daniel 49 
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Graichen perguntou aos representantes TAEs acerca da dinâmica da escolha da representação dos 50 

membros no Conselho, se havia um fórum para isso. A conselheira Jñana Gadea explicou que existe 51 

um grupo dos TAEs no WhatsApp e também a questão é passada por e-mail, onde todos estão 52 

incluídos na discussão. O conselheiro Nelson Girardi Neto esclareceu que, dessa vez, foi realizada 53 

uma reunião via Google Meet para tratar da representatividade deste ano. Nessa última reunião, 54 

foram definidos os três nomes titulares, os três suplentes, e também foi acordado que, ao menos 55 

uma vez no ano, os TAEs fariam essa reunião para abordar a representatividade no Conselho do 56 

campus. No regimento do campus consta que o mandato é de 1 ano, mas não especifica a questão da 57 

recondução, dessa forma, a categoria anualmente se reunirá para definir os nomes dos 58 

representantes. O conselheiro elucidou que, a qualquer tempo, caso algum colega TAE tenha 59 

interesse em ser membro do Conselho, a categoria poderá se reunir e discutir a representação, não 60 

precisando, necessariamente, fechar 1 ano do mandato em questão. Após as discussões, o Presidente 61 

colocou o item em votação, e todos os conselheiros foram favoráveis. Dessa forma, o Presidente 62 

solicitou que nos próximos dias sejam passados os nomes dos novos membros e os suplentes das 63 

categorias. O conselheiro Nelson Girardi mencionou que a categoria TAE já definiu os 64 

representantes, ficando da seguinte forma: Nelson Girardi Neto, Thaís Camponagara Aires da Silva 65 

e Rafael Adriano Nêis Porto como titulares; Jñana Gadea de Mello, Charlene Oliveira Trindade e 66 

Suélen Ghedini Martinelli como suplentes. Finalizando esse item de pauta, o Presidente solicitou 67 

aos discentes para se organizem e indicar os três titulares e os três suplentes para o Conselho do 68 

campus. 2) Reconfiguração administrativa e acadêmica: Segundo o Presidente, esse item de 69 

pauta é informativo, não haverá deliberações. O Presidente informou que, na semana passada, a 70 

Direção reuniu-se com a Reitoria para tratar dessa reconfiguração. O Vice-Reitor, professor Luciano 71 

Schuch, garantiu que, caso o campus aprove essa reconfiguração, o campus terá uma CD. O 72 

Presidente abriu espaço para discussão. O conselheiro Daniel Graichen explicou que a ideia da 73 

Direção é, nas próximas etapas, finalizar o texto com as funções de todas as chefias e setores do 74 

campus, depois esse texto será enviado à COPLAD para os últimos ajustes, e então será deliberado 75 

no Conselho do campus, provavelmente em reunião extraordinária. O Presidente elogiou os 76 

encontros virtuais realizados para discutir essa reconfiguração, segundo ele, foi muito positivo para 77 

o campus esse formato de trabalho, em que toda a comunidade teve oportunidade de participar. 78 

3)Processo CLN: O Presidente do Conselho passou a palavra para a Conselheira Marta Cocco da 79 

Costa, que fez a leitura do Parecer 007/2021 da CLN  do Conselho do campus de Palmeira das 80 

Missões: A Comissão de Legislação e Normas do Campus de Palmeira das Missões da Universidade 81 

Federal de Santa Maria recebeu para análise e emissão de parecer o Processo nº 23081.06178/2019-82 

79, referente à aprovação do Regimento Interno do Departamento de Ciências Econômicas – 83 

Campus de Palmeira das Missões. Análise: O processo contém: Memorando 052/2019 da Direção 84 

do Campus PM ao DAG; Memorando 023/2019, do DCEC à Direção; Minuta do Regimento 85 

Interno (1ª versão); Despacho da PROPLAN; Encaminhamento da Direção à PROJUR; Nota nº 86 

584/2019 – PROJUR; Ata da 26ª reunião do DCEC; Lista de presença; Regimento do Campus PM; 87 

Despacho nº 059/2020 - PROJUR; Memorando 005/2021, do DCEC para a CLN Campus PM; 88 

Minuta do Regimento Interno (2ª versão); Ata da 33ª reunião do DCEC; Parecer nº 05/2021 da 89 

CLN/Campus PM/; Encaminhamento da CLN para o DCEC; Minuta do Regimento Interno (3ª 90 

versão); Parecer nº 06/2021 da CLN/Campus PM/; Encaminhamento da CLN para o DCEC; Minuta 91 

do Regimento Interno (4ª versão). Parecer: Após a análise do processo, a Comissão de Legislação e 92 

Normas do Conselho do Campus de Palmeira das Missões, da Universidade Federal de Santa Maria, 93 

é de parecer que este processo está devidamente documentado, e que ATENDE 94 

INTEGRALMENTE à Nota nº 584/2019 – PROJUR e ao Despacho nº 59/2020 – PROJUR. Assim, 95 

a CLN entende que este processo está apto para votação do Conselho do Campus e recomenda sua 96 

aprovação.” Após a leitura, o Presidente colocou o Parecer em discussão e em votação. Não houve 97 

discussão e o Parecer foi aprovado. 4) Convênios de Estágio: o Presidente do Conselho passou a 98 

palavra para o Conselheiro Luís Carlos Zucatto, para abordar esse item. O conselheiro expôs que a 99 
sugestão é criar um projeto de convênio de estágio junto à 20ª CRE e a Prefeitura Municipal de 100 
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Palmeira das Missões para todos os cursos do campus. Essa ideia veio a partir de um pedido da 101 
Coordenação do Curso de Pedagogia EAD ao Polo de Apoio de Palmeira das Missões, e, a partir 102 
desse pedido, surgiu a ideia de expandir esse convênio para os demais cursos do Polo e do campus. 103 
O Presidente abriu espaço para discussão. O conselheiro Daniel Graichen questionou se esse 104 
convênio abordaria todos os cursos de graduação ou somente os cursos de licenciatura. O 105 
conselheiro Luis Carlos Zucatto esclareceu que seria um convênio guarda-chuva, para agilizar os 106 
processos, ao invés de o objeto do convênio ser um determinado curso, seria todos os cursos do 107 
campus. A conselheira Greisse Leal informou que o curso de Nutrição já possui convênios com 108 
vários municípios da região, pois o curso realiza estágios em escolas municipais, dessa forma, um 109 
convênio com a 20ª CRE não seria válido para o curso de Nutrição. O Presidente mencionou que a 110 
ideia é de agilizar a burocracia. O conselheiro Claudio Ramos Camfield pediu esclarecimento 111 
acerca das partes do convênio, que de acordo com seu entendimento, não seria com o campus, mas 112 
com a Universidade. O conselheiro Luis Carlos Zucatto esclareceu que o convênio é realizado com 113 
a instituição UFSM, pois o CNPJ é da instituição, os cursos do campus seriam o objeto do 114 
convênio. Após discussão e esclarecimentos, foi decidido que será realizada uma consulta junto a 115 
PROJUR para sanar algumas questões e esse item será deliberado na posteriormente no Conselho 116 
do campus. 5) Informes da Direção: 1) O conselheiro Daniel Graichen informou que foi instalada 117 
uma sala ampliada de reuniões no campus, sala 231 do Prédio 1. O novo espaço possui mesas 118 
bastante distanciadas umas das outras, e nesse formato de distanciamento, a sala tem capacidade 119 
para reunir 25 pessoas. Essa sala já está equipada com aparelhos multimídia; 2) o campus, em 120 
acordo com a Reitoria, vai receber uma sala dinâmica interativa para realização de aulas, será 121 
localizada ao lado da Biblioteca. Essa sala será diferenciada, contendo painéis de projeções, 122 
sistemas de autofalantes acoplados por todo o espaço, terá uma “mini” arquibancada, pufes. Tudo 123 
isso para proporcionar a realização de diferentes atividades como, por exemplo, assembleias, 124 
exposições, entre outras. Acredita-se que ela estará em funcionamento ainda no primeiro semestre 125 
letivo de 2021. O conselheiro Nelson Neto parabenizou pela proposta da sala dinâmica, e também 126 
manifestou preocupação com o fato de a Unidade não ter outra sala de aula acessível a cadeirantes 127 
e/ou pessoa com deficiência/dificuldade de locomoção no andar térreo do prédio principal. 128 
Realizando a observação de que, mesmo o prédio 03 sendo o edifício considerado como, ou 129 
construído 'adaptado' a essas necessidades, a adaptação física (como rampas, por exemplo) não 130 
garante a acessibilidade. Uma vez que, para ser acessível, o local pressupõe acesso facilitado ao 131 
transporte coletivo, à biblioteca, à lancheria ou restaurante universitário, ao serviço de fotocópias, 132 
aos setores administrativos, etc., que no momento estão todos centralizados no prédio 01.  133 
Prosseguindo, o conselheiro sugeriu, como proposta, que se estude a viabilidade de se construir 134 
passagens cobertas entre os prédios, de se disponibilizar um 2º serviço de fotocópias, de se 135 
considerar intervalos maiores entre as aulas, a fim de garantir e/ou evitar, conforme o caso, os 136 
deslocamentos dessas pessoas, sobretudo em dias frios, de chuva, ou de muito sol. 6) Assuntos 137 

Gerais: 1) A conselheira Elaine Ferreira se despede do conselho do campus, agradecendo o período 138 
de trabalho e a convivência com todos durante esses dois anos como chefe do departamento de 139 
Ciências Econômicas; 2) O conselheiro Claudio Ramos Camfield expôs a questão do processo de 140 
pesquisa de opinião para escolha de Reitor da UFSM, que foi tratada na última reunião do Consu. O 141 
conselheiro explicou que o processo eleitoral de sucessão à Reitoria será realizado por meio de 142 
Pesquisa de Opinião, pois, diante do novo cenário, o Consu optou por não realizar a Consulta. Com 143 
a Pesquisa de Opinião, será mantida a autonomia universitária, a escolha democrática e paritária, 144 
pois o voto seguirá igualitário, ou seja, com o mesmo peso para docentes, TAEs e estudantes (⅓ 145 
cada). Os eleitores poderão votar em chapas que deverão conter 3 nomes. Finalizando, o 146 
conselheiro comunicou que, para as próximas reuniões do Consu, ele enviará previamente as pautas 147 
aos conselheiros, com a finalidade de levar a posição do Conselho do campus no Consu; 3) O 148 
conselheiro Elvis Hahn questionou sobre o uso da sala de reuniões do campus, se os Diretórios 149 
Acadêmicos poderão utilizá-la. O conselheiro Daniel Graichen respondeu que a sala é do campus, 150 
toda a comunidade acadêmica poderá usar, basta realizar o agendamento; 4) O Conselheiro Nelson 151 
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Girardi expôs aos coordenadores de curso sobre a questão de vagas de bolsistas para auxiliar nas 152 
atividades administrativas da coordenação, e também para definir duas vagas de bolsas de 153 
monitorias de disciplinas. Os coordenadores manifestaram interesse na bolsa para auxiliar as 154 
coordenações nas atividades administrativas. Ficou acordado que essas definições serão deliberadas 155 
por e-mail entre NAP e as coordenações dos cursos; 5) O Presidente informou que a Direção do 156 
campus esteve reunida com a Câmara Municipal de Vereadores da cidade para tratarem de futuras 157 
atividades para fortalecer ambas instituições, a reunião foi extremamente proveitosa; 6) A Direção 158 
se reuniu na última semana com o Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo da 159 
UFSM, para tratar de um projeto de reurbanização do campus. O Presidente explicou que o projeto 160 
será amplo e terá apoio da PROINFRA; 7) A Direção fez uma reivindicação à PROINFRA para 161 
reformar o prédio mais antigo da Casa do Estudante da Unidade, pois, a questão estrutural do prédio 162 
é bastante preocupante. Na mesma ocasião, foi solicitada a elaboração de um PPCI do campus e 163 
também a possibilidade de a Unidade ter um servidor do cargo de técnico em segurança do trabalho, 164 
uma vez que o campus não tem esse profissional em seu quadro, ou a possibilidade deste 165 
profissional ser contratado de forma terceirizada; 8) A conselheira Greisse Leal perguntou à 166 
Direção sobre a questão orçamentária do campus. O Presidente respondeu que ainda não se tem 167 
nada definido, e que na gestão anterior, dos professores Rafael Lazzari e Adriano Lago, foi deixado 168 
crédito para almoxarifado; 9) Por último, levantou-se a questão da preparação da Unidade para um 169 
possível retorno presencial, de que forma como seria organizado esse retorno. O Presidente do 170 
Conselho orientou que os departamentos fizessem uma previsão da necessidade de material e 171 
recursos para as aulas práticas e atividades em laboratórios. Em relação às áreas de convivência 172 
comum, como salas, banheiros, entre outros espaços, a Direção realizará a previsão dos materiais 173 
necessários. Terminado os assuntos gerais, o Presidente agradeceu a conselheira Elaine Ferreira 174 
pelo trabalho realizado nesse Conselho durante sua gestão como chefe do Departamento de 175 
Ciências Econômicas.  Após esse agradecimento, o Presidente, então, finalizou a reunião. Nada 176 

mais havendo a registrar, eu, Charlene Oliveira Trindade, secretária executiva, encerro a presente 177 
ata que será assinada eletronicamente por mim, pelo Senhor Presidente e demais Conselheiros e 178 
participantes. 179 
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