
 

 

 

 

  

ATA DA 54ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DO 

CAMPUS DE PALMEIRA DAS MISSÕES, DA UNIVERSIDADE 

FEDERAL DE SANTA MARIA. 

Às 09 (nove) horas do dia 08 (oito) de junho 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 Farol UFSM. Estavam presentes os seguintes conselheiros: Professores Luiz Anildo 4 

Anacleto da Silva, Diretor do campus, como Presidente; Daniel Ângelo Sganzerla Graichen, 5 

Vice-Diretor do campus; Adriane Cervi Blümke, Coordenadora do Curso de Nutrição; Carlos 6 

Gilbert Conté Filho, Coordenador do Curso de Ciências Econômicas; Claudio Eduardo Ramos 7 

Camfield, Coordenador do Curso de Administração Diurno; Elson Martins Coelho, Chefe do 8 

Departamento de Zootecnia e Ciências Biológicas; Greisse Viero da Silva Leal, Chefa do 9 

Departamento de Alimentos e Nutrição; Leonardo Bigolin Jantsch, Coordenador do Curso de 10 

Enfermagem; Luis Carlos Zucatto, Coordenador do Curso de Administração Noturno; Marta 11 

Cocco da Costa, Chefa do Departamento de Ciências da Saúde; Nelson Girardi Neto, técnico 12 

administrativo em educação; Nelson Guilherme Machado Pinto, Chefe do Departamento de 13 

Administração; Nilson Luiz Costa, Chefe do Departamento de Ciências Econômicas; Patrícia 14 

Jungbluth, Coordenadora do Curso de Ciências Biológicas; Rafael Adriano Neis Pôrto, técnico 15 

administrativo em educação; Thaís Camponagara Aires da Silva, técnica administrativa em 16 

educação; Tiago Zardin Patias, Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Agronegócios. A 17 

reunião teve como pauta: 1)Deliberação sobre Comissão de Consulta ao Cargo de Coordenador 18 

de Curso de Graduação; 2) Informes da Direção; 3) Assuntos Gerais. O Presidente do Conselho 19 

do Campus deu início à reunião cumprimentando a todos, e deu posse aos seguintes conselheiros: 20 

Nilson Luiz Costa, Chefe do Departamento de Ciências Econômicas; e Rafael Adriano Neis Pôrto, 21 

representante TAE. Em seguida, passou à pauta. 1) Deliberação sobre Comissão de Consulta ao 22 

Cargo de Coordenador de Curso de Graduação: O Presidente colocou em discussão a escolha da 23 

comissão, composta por um docente, um TAE e um discente, para conduzir os trabalhos de consulta. 24 

Como a pauta foi solicitada pela conselheira Patrícia Jungbluth, o Presidente passou a palavra para 25 

ela. A conselheira expôs que seu mandato como coordenadora do curso está vencendo e mencionou 26 

que o mandato da coordenação do Curso de Zootecnia também está finalizando, dessa forma, a 27 

sugestão seria de uma única comissão para conduzir os trabalhos de consulta para esses dois cargos. 28 

O Presidente então colocou em discussão a nomeação da comissão. O conselheiro Nelson 29 

Guilherme Machado Pinto se colocou à disposição para fazer parte da comissão, como membro 30 

docente e, consequentemente, como Presidente da Comissão. O conselheiro relatou que, como 31 

Administração compreende dois cursos e a consulta para aos cargos de coordenação desses dois 32 

cursos não acontecem no mesmo período, esse departamento fica, muitas vezes impossibilitado de 33 

participar das comissões de consulta, dessa forma, ele aproveita a oportunidade e se disponibiliza. 34 

Prosseguindo, o Presidente perguntou aos representantes TAEs quem seria a indicação para 35 

participar dessa comissão. O conselheiro Rafael Pôrto mencionou que é de costume que algum 36 

técnico da secretaria dos cursos faça parte dessa comissão, dessa forma, ele ficou de consultar a 37 

chefia do setor para confirmar a indicação, acreditando que, até o final da reunião, a chefia do setor 38 

se manifestaria. Em relação aos estudantes, como não estavam representados na reunião, ficou 39 

acordado que a Direção faria uma consulta com os estudantes para que esses indicassem um 40 

membro para a comissão. O conselheiro Daniel Graichen sugeriu que, após essas consultas, a 41 

Direção aprovasse a comissão por ad referendum, todos foram favoráveis. 2) Informes da 42 

Direção:1)Minuta de Resolução da Estrutura UFSM de Palmeira das Missões: O Presidente 43 
explanou acerca da reestruturação da UFSM, enfatizando que o campus sede terá que se adaptar e 44 
unificar as secretarias de cursos  e secretarias de departamentos, além disso, o campus está 45 
trabalhando nessa reestruturação também, pois foram amplamente discutidas as questões das 46 
coordenadorias acadêmica e administrativa, a próxima etapa seria trabalhar na estrutura atual. 47 
Dando prosseguimento, o Presidente explicou que a Direção está realizando essa estruturação e já 48 
enviou a Minuta para a categoria TAE, que estarão devolvendo o documento nos próximos dias. A 49 
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Direção propõe agora o envio dessa Minuta aos Departamentos, para que esses discutam com os 50 
docentes e devolvam o documento para a Direção. O conselheiro Daniel Graichen elucidou que a 51 
intenção é que depois de discutido e todos os departamentos tiverem contribuído, o documento irá 52 
para a PROPLAN e depois será realizada uma reunião extraordinária para deliberar sobre a Minuta. 53 
O conselheiro Elson Coelho solicitou que o prazo para os Departamentos darem um retorno sobre o 54 
documento seja após o dia 15 de junho. Ficou acordado que a Direção enviará o documento e os 55 
departamentos têm até o dia 18 de junho para fazer suas manifestações e retornarem a Minuta para a 56 
Direção. 2) Reurbanização do campus: A Direção e o Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e 57 
Urbanismo da UFSM estão trabalhando em um projeto de reurbanização do campus. Há alguns 58 
dias, foi enviado um questionário via Google Docs a todos os servidores do campus que tratava 59 
dessa questão. 3) Trevo de acesso ao campus: O Presidente mencionou que amanhã terá uma 60 
reunião presencial com o Prefeito de Palmeira das Missões. O Presidente relatou o porquê da 61 
demora nesse projeto, explicou que, em 2014, o projeto foi negado pelo DAER, então, em 2017, 62 
outro projeto foi apresentado e aceito pelo DAER. Após o aceite, foi solicitado à Prefeitura que 63 
desse um Parecer sobre a construção desse trevo, entretanto, até o presente momento, a Prefeitura 64 
de Palmeira das Missões ainda não tinha se manifestado, esse projeto estava engavetado. Dessa 65 
forma, a reunião com o atual Prefeito da cidade será para tentar dar andamento nessa questão. O 66 
Presidente enfatizou que esses projetos serão avaliados no Conselho do campus, pois nada será 67 
realizado sem a avaliação final desse Conselho. 4) Publicação dos Editais de bolsas: o Conselheiro 68 
Daniel Graichen informou que, por orientação do DAG, estão sendo definidas as formas de 69 
publicação dos editais. Será construída uma Portaria Normativa para estabelecer quais setores ou 70 
servidores ficarão responsáveis pela elaboração e publicação dos editais de bolsas do campus. A 71 
ideia é que editais de bolsas de projetos de pesquisa e extensão sejam elaboradas pelos 72 
coordenadores de projetos e publicadas pelo GAP; bolsas de monitoria de disciplinas seriam 73 
publicadas pela Secretaria dos Cursos; e bolsas de trabalho sejam publicadas pela Secretaria da 74 
Direção. 5) Utilização do PEN SIE: O conselheiro Daniel Graichen abordou a questão do fluxo de 75 
trabalho nesse contexto remoto e solicitou, a pedido de servidores  TAEs do campus, que todos os 76 
memorandos e solicitações sejam realizados formalmente via PEN SIE, pois dessa forma, o 77 
processo será acompanhado e direcionado corretamente. 6) Vacinação de todos os servidores do 78 
campus: O conselheiro Daniel Graichen explicitou a alegria de ver postagens dos servidores 79 
docentes e TAEs sendo vacinados contra a COVID-19 na última semana, relatou que a Direção 80 
estava em tratativas com a Prefeitura desde o mês de março, e enfatizou que os servidores 81 
terceirizados também estão incluídos na vacinação. Ressaltou a importância de todos os servidores 82 
que circulam no campus, independentes de serem de carreira ou não, estarem vacinados. Após esse 83 
informe, o Presidente abriu espaço para os assuntos gerais. 3) Assuntos Gerais: 1) O conselheiro 84 
Rafael Pôrto anunciou que conversou com o servidor Felipe Malheiros, chefe da Secretaria dos 85 
Cursos, para indicação do servidor Tércio Inácio Jung para compor a Comissão eleitoral. O 86 
Presidente do Conselho comunicou que conversou rapidamente com os Diretórios Acadêmicos e a 87 
categoria discente indicou o acadêmico Renan Moi para fazer parte da comissão. Dessa forma, a 88 
comissão será composta pelo docente Nelson Machado Pinto; pelo discente Renan Moi;e pelo TAE 89 
Tércio Inácio Jung. Todos os conselheiros foram favoráveis à indicação. 2) O conselheiro Nelson 90 
Machado Pinto relatou sua insatisfação em relação às Pró-Reitorias e aos órgãos superiores da 91 
UFSM. Parabenizou o trabalho e o empenho da Direção do campus de Palmeira no que se refere à 92 
vacinação dos servidores, mas, ao mesmo tempo, mostrou sua chateação com a Pró-Reitoria de 93 
Gestão de Pessoas, que fez um grande trabalho, esforço e campanha para vacinação dos servidores 94 
lotados na sede, e esse suporte, esse empenho não foi ampliado aos campi de Palmeira das Missões, 95 
Frederico Westphalen e Cachoeira do Sul, uma vez que essa Pró-Reitoria é responsável por todos os 96 
servidores, e não somente os do campus sede. O conselheiro relatou que uma professora substituta 97 
do Departamento de Administração testou positivo para a COVID-19 e, em poucos dias, seu caso 98 
de saúde piorou e ela baixou hospital.  Até o presente momento, o COE da UFSM não retornou às 99 
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solicitações do Departamento em relação a essa questão, de como proceder e dar suporte a essa 100 
professora. Prosseguindo, o conselheiro mencionou que o campus contou com a “sorte”, pois já 101 
foram enviados dois e-mails para o COE e até agora o Departamento não obteve resposta. A 102 
“sorte”, ele se refere a uma Direção que é ativa, a uma Comissão Setorial de Biossegurança que está 103 
presente e, principalmente, à “sorte” da professora ter se recuperado. O conselheiro ainda apontou a 104 
questão do “glamour” que muitos reconhecem ao exercer cargos de direção e chefias, mas apontou 105 
que receber uma CD ou uma FG é, antes de tudo, uma responsabilidade, e que a estrutura da 106 
Universidade tem deixado a desejar nessa questão, pois no momento em que a UFSM decidiu pela 107 
expansão e interiorização, ela deveria olhar todas as Unidades da mesma forma, e isso ainda não 108 
acontece. O conselheiro finaliza seu relato explicando que sua inquietação não é com a gestão atual, 109 
mas sim com a administração como um todo, com toda a estrutura, pois as gestões mudam, mas o 110 
modo de operar continua. Por fim, criticou também a questão de a gestão priorizar lives de 111 
campanha para Reitor ao invés de respaldar o campus sobre como proceder e dar suporte à 112 
professora internada com COVID-19. Não havendo mais inscritos, o Presidente, então, finalizou a 113 

reunião, agradecendo a participação e o trabalho de todos, enfatizou que o trabalho nesse período de 114 

crise não está fácil e que, nesse momento de fragilidade, é necessário tornar as ações mais fortes. 115 
Nada mais havendo a registrar, eu, Charlene Oliveira Trindade, secretária executiva, encerro a 116 
presente ata que será assinada eletronicamente por mim, pelo Senhor Presidente e demais 117 
Conselheiros. 118 
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