
 

  

ATA DA 49ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DO CAMPUS 

DE PALMEIRA DAS MISSÕES, DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE 

SANTA MARIA. 

Às 09 (nove) horas do dia 12 (doze) de janeiro 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: https://meet.google.com/bdb-sbve-sep.  3 

Estavam presentes os seguintes conselheiros: Professores Luiz Anildo Ancleto da Silva, Diretor do 4 

campus, como Presidente; Daniel Ângelo Sganzerla Graichen, Vice-Diretor do campus; Adriane 5 

Cervi Blümke, Coordenadora do Curso de Nutrição; Elaine Ferreira, Chefe do Departamento de 6 

Ciências Econômicas; Elson Martins Coelho, Chefe do Departamento de Zootecnia e Ciências 7 

Biológicas; Paloma de Mattos Fagundes, Coordenadora substituta do Curso de Administração 8 

Noturno; Greisse Viero da Silva Leal, Chefe do Departamento de Alimentos e Nutrição; Ianglio 9 

Marcio Travassos Duarte Jacome, Coordenador do Curso de Zootecnia; Neila Santini de Souza, 10 

Coordenadora do Curso de Enfermagem; Nelson Guilherme Machado Pinto, Chefe do 11 

Departamento de Administração; João Pedro Velho, Coordenador do Programa de Pós-Graduação 12 

em Agronegócios; Marcelo de Moraes Weber, Coordenador Substituto do Curso de Ciências 13 

Biológicas; Marta Cocco da Costa, Chefe do Departamento de Ciências da Saúde; Cláudio 14 

Eduardo Ramos Camfield, Coordenador do Curso de Administração Diurno; Carlos Gilbert 15 

Conte Filho, Coordenador do Curso de Ciências Econômicas; Rafael Adriano Neis Porto, técnico 16 

administrativo em educação; Elvis Reizes Hahn, representante discente. A reunião teve como 17 

pauta: 1) Aprovação da ata da 48ª Reunião Ordinária do Conselho do Campus; 2) Parecer 18 

CLN; 3) processo de escolha das Coordenações dos Cursos de Enfermagem e Administração 19 

Noturno; 4) Pauta inclusa: Posicionamento do campus sobre calendários Acadêmicos 2021; 5) 20 

Informes da Direção; 6) assuntos gerais. O Presidente do Conselho do Campus deu início à 21 

Reunião cumprimentando a todos e, antes de dar início à sessão, empossou a conselheira Marta 22 

Cocco da Costa. Em seguida, solicitou à plenária a inclusão de pauta demandada pelo conselheiro 23 

João Pedro Velho, que trata do posicionamento do campus acerca dos calendários acadêmicos de 24 

2021, estando todos de acordo, passou à pauta. 1) Aprovação da ata da 48ª Reunião Ordinária do 25 

Conselho do Campus: o Presidente colocou em apreciação a ata da 48ª reunião do Conselho do 26 

Campus, não houve manifestações e a ata foi aprovada. 2) Processo CLN: O Presidente do 27 

Conselho passou a palavra para a Comissão de Legislação e Normas do campus de Palmeira das 28 

Missões. A conselheira Adriane Cervi Blümnke leu o Parecer 001/2021 da CLN, do Processo Nº 29 

23081.059814/2019-11, que teve como relatora a própria conselheira: “A Comissão de Legislação e 30 

Normas do Campus de Palmeira das Missões da Universidade Federal de Santa Maria, recebeu para 31 

análise e emissão de parecer o Processo nº 23081.059814/2019-11, referente à aprovação do 32 

Regimento Interno do Departamento de Zootecnia e Ciências Biológicas – Campus de Palmeira das 33 

Missões. ANÁLISE: O processo contém 69 (sessenta e nove) folhas escritas, com: Memorando 34 

050/2019 da Direção do Campus PM ao DAG; Memorando 10/2019, do DZCB à Direção; Minuta 35 

do Regimento Interno (1ª versão); Despacho da PROPLAN; Encaminhamento da Direção à 36 

PROJUR; Nota nº 581/2019 – PROJUR; Ata da 27ª reunião do DZCB; Lista de presença; 37 

Regimento do Campus PM; Parecer nº 179/2020 – PROJUR; Despacho da PROPLAN; 38 

Encaminhamento da Direção do campus para a CLN; Ata da 31ª reunião do DZCB; Minuta do 39 

Regimento Interno (2ª versão); Parecer nº 009/2020 CLN; E-mail da Secretaria de Departamentos 40 

para a CLN; Minuta do Regimento Interno (3ª versão). PARECER: Após a análise do processo, a 41 

Comissão de Legislação e Normas do Conselho do Campus de Palmeira das Missões, da 42 

Universidade Federal de Santa Maria, é de parecer que o processo está devidamente documentado, e 43 

que ATENDE INTEGRALMENTE à Nota nº 581/2019 – PROJUR e ao Parecer nº 179/2020 – 44 

PROJUR. Assim, a CLN entende que este processo está apto para votação do Conselho do Campus 45 

e recomenda sua aprovação. O Presidente do Conselho colocou o Parecer da CLN em votação e 46 

esse foi aprovado. 3) processo de escolha das Coordenações dos Cursos de Enfermagem e 47 

Administração Noturno: o Presidente do Conselho colocou em apreciação a composição dos 48 
membros para a Comissão que organizará o edital e o cronograma do processo de escolha das 49 
coordenações dos cursos de Administração Noturno e Enfermagem.  Após consulta com os 50 
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Conselheiros e chefia da Secretaria dos Cursos, a comissão foi aprovada com os seguintes 51 
membros: Ângela Giovana Batista, representante docente; Felipe Magalhães Malheiros, 52 
representante TAE; e Elvis Hahn, representante Discente. 4) Pauta inclusa: Posicionamento do 53 

campus sobre calendários Acadêmicos 2021:  O Conselheiro João Pedro Velho solicitou essa 54 

inclusão de pauta, justificando que ele, enquanto integrante da CLN do CEPE recebeu convocação 55 

da PROGRAD para reunião amanhã a tarde com a finalidade de discutir o Calendário 56 

Suplementar/2020 e Calendário Acadêmico/2021, entretanto, até o momento não havia nenhuma 57 

proposta da instituição. Dessa forma, o conselheiro pediu um posicionamento do Conselho do 58 

campus para levar à reunião do CEPE. O conselheiro Nelson Pinto destacou que a PROGRAD tem 59 

decepcionado a comunidade acadêmica com a demora das definições do calendário acadêmico, uma 60 

vez que o semestre acabará no próximo mês e ainda não se tem nada deliberado na instituição, e 61 

que, enquanto chefe de departamento, fica complicado liberar férias docentes sem ter nada 62 

delineado para os próximos meses.  A conselheira Greisse Leal sugeriu que se começasse o primeiro 63 

semestre de 2021 e tenha o suplementar para complementar o calendário de 2020, entretanto, 64 

propôs que se consultasse a Comissão de Biossegurança para maiores definições. A conselheira 65 

Elaine Ferreira complementou que as disciplinas do Departamento de Ciências Econômicas são 66 

todas teóricas e que poderiam ser ministradas concomitantemente as disciplinas do primeiro 67 

semestre de 2020 com as do primeiro semestre de 2021, e o ideal é que o calendário fosse separado 68 

para os cursos com disciplinas práticas. A conselheira Neila Santini expôs que o curso de 69 

Enfermagem realizará reunião de Colegiado na próxima quinta-feira, e que abordará essa questão e 70 

posteriormente enviará as sugestões do colegiado para o conselheiro João Pedro Velho. A 71 

conselheira Adriane Blümke manifestou que para o curso de Nutrição é complicado e bastante 72 

complexo iniciar o primeiro semestre de 2021 com o calendário suplementar, uma vez que, de 73 

acordo com a realidade do curso de Nutrição, não é possível fazer o calendário suplementar de 74 

forma remota.  Após discussões, ficou acordado que as coordenações encaminharão suas 75 

proposições para o conselheiro João Pedro Velho, para que ele leve em discussão na reunião do 76 

CEPE/UFSM. 5) Informes da Direção: 1) Novas luminárias foram instaladas para iluminação 77 

externa do campus e também serão instaladas mais 10 (dez) câmeras com o intuito de melhorar a 78 
vigilância e a segurança da instituição; 2) Funcionários terceirizados da Sulclean estão em férias, 79 
dessa forma, nesse período, os concertos solicitados não estão sendo realizados; 3) A licitação para 80 
o calçamento em frente os laboratórios de Avicultura e Apicultura foi deserta, assim como da usina 81 
fotovoltaica; 4) A Direção está estudando a reorganização dos espaços físicos do campus, um 82 
desses espaços é o Laboratório de Enfermagem, que está em avaliação para ser melhor distribuído; 83 
5) Curso de Mestrado Profissional em Gestão de Organizações Públicas está com inscrições abertas 84 
para a turma que será ofertada no campus, com algumas vagas destinadas para TAEs. 6) Assuntos 85 
Gerais: A conselheira Greisse Leal apontou a questão do horário das reuniões do Conselho, que 86 
teriam sido acordadas, com a Gestão anterior, de acontecerem no turno da tarde. O Presidente do 87 
Conselho solicitou aos participantes que se posicionassem no chat para averiguar qual horário seria 88 
melhor para a maioria dos conselheiros. Ao término da reunião, a secretária da direção fez a 89 
contagem das manifestações no chat, 6 (seis) conselheiros manifestaram que preferem as reuniões 90 
no turno da manhã e 5 (cinco) conselheiros manifestaram que preferem a tarde, dessa forma, as 91 
reuniões continuarão ocorrendo no turno da manhã. Não havendo mais assuntos gerais, o Presidente 92 
do Conselho encerrou a reunião. Nada mais havendo a registrar, eu, Charlene Oliveira Trindade, 93 
secretária executiva, encerro a presente ata que será assinada digitalmente pelos participantes. 94 


