
 

 

 

 

  

ATA DA 56ª REUNIÃO DO CONSELHO DO CAMPUS DE 

PALMEIRA DAS MISSÕES, DA UNIVERSIDADE FEDERAL 

DE SANTA MARIA. 

Às 09 (nove) horas do dia 13 (treze) de julho 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 extraordinária através da plataforma Google Meet. A reunião também foi 3 

transmitida em tempo real pelo Farol UFSM. Estavam presentes os seguintes conselheiros: 4 

Professor Luiz Anildo Anacleto da Silva, Diretor do campus, como Presidente; Daniel Ângelo 5 

Sganzerla Graichen, Vice-Diretor do campus; Adriane Cervi Blümke, Coordenadora do Curso de 6 

Nutrição; Carlos Gilbert Conté Filho, Coordenador do Curso de Ciências Econômicas; Charlene 7 

Oliveira Trindade, técnica administrativa em educação; Claudio Eduardo Ramos Camfield, 8 

Coordenador do Curso de Administração Diurno; Elson Martins Coelho, Chefe do Departamento 9 

de Zootecnia e Ciências Biológicas; Greisse Viero da Silva Leal, Chefa do Departamento de 10 

Alimentos e Nutrição; Leonardo Bigolin Jantsch, Coordenador do Curso de Enfermagem; Luis 11 

Carlos Zucatto, Coordenador do Curso de Administração Noturno; Luiza Cristina Lorencett, 12 

membro discente; Marinês Tâmbara Leite, Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em 13 

Saúde e Ruralidade; Marta Cocco da Costa, Chefa do Departamento de Ciências da Saúde; Nelson 14 

Guilherme Machado Pinto, Chefe do Departamento de Administração; Nilson Luiz Costa, Chefe 15 

do Departamento de Ciências Econômicas; Patrícia Jungbluth, Coordenadora do Curso de 16 

Ciências Biológicas; Rafael Adriano Neis Pôrto, técnico administrativo em educação; Renan Moi, 17 

membro discente; Thaís Camponagara Aires da Silva, técnica administrativa em educação; Tiago 18 

Zardin Patias, Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Agronegócios. A reunião teve 19 

como pauta: 1) Homologação do Resultado do Processo de Consulta à Comunidade do Campus 20 

de Palmeira das Missões para a indicação ao Cargo de Coordenador (a) dos Cursos de 21 

Graduação em Ciências Biológicas e Zootecnia, para o período 2021.2/2023.1; 2) Práticas e 22 

estágios do Curso de Enfermagem; 3) Circulação de Pessoas no campus; 4) Item incluso: 23 

Construção de novo prédio no campus; 5) Informes da Direção; 6) Assuntos gerais. O 24 

Presidente do Conselho iniciou a sessão e empossou as conselheiras Marinês Tambara Leite e Luiza 25 

Cristina Lorencett. Após a posse, prosseguiu à pauta. 1) Homologação do Resultado do Processo 26 

de Consulta à Comunidade do Campus de Palmeira das Missões para a indicação ao Cargo de 27 

Coordenador (a) dos Cursos de Graduação em Ciências Biológicas e Zootecnia, para o 28 

período 2021.2/2023.1: O Presidente relatou o resultado da consulta, que no curso de Zootecnia o 29 

professor Rodrigo Borille foi escolhido para atuar nos próximos dois anos na Coordenação. No 30 

curso de Ciências Biológicas, a professora Patrícia Jungbluth foi reconduzida ao cargo. O 31 

Presidente colocou a homologação do resultado em discussão. O conselheiro Nelson Guilherme 32 

Machado Pinto falou em nome da Comissão eleitoral, parabenizou os coordenadores eleitos e 33 

enfatizou a facilidade e agilidade do processo de consulta ser de forma virtual, o que já era uma 34 

demanda que foi abordada há alguns anos no Conselho, pelo conselheiro Tiago Zardin Patias. 35 

Relatou também que o colega de comissão Tércio Inácio Jung sugeriu que o Conselho pensasse em 36 

uma maneira de otimizar e agilizar o processo de consulta quando tivesse apenas um candidato ao 37 

cargo. A conselheira Patrícia Jungbluth também fez um agradecimento à comissão pelo trabalho 38 

durante esse processo de consulta, pois foi um processo bastante tranquilo e parabenizou a comissão 39 

pela agilidade. Após as manifestações, o Presidente colocou o resultado em apreciação e esse foi 40 

aprovado por unanimidade. 2) Práticas e estágios do Curso de Enfermagem: o Presidente 41 

abordou que esse processo foi tramitado via PEN SIE e aprovado pela Direção, entretanto, 42 

necessitaria também da aprovação do Conselho do campus. O Presidente enfatizou que esse retorno 43 

foi bastante estudado e planejado, e seguindo as regras da Comissão Setorial de Biossegurança do 44 

campus e também da Comissão de Biossegurança da instituição, além de seguir o que foi delimitado 45 

pela PROGRAD. O conselheiro Leonardo Jantsch elucidou que, durante o período do REDE, o 46 

colegiado do Curso de Enfermagem aprovou que algumas disciplinas com componentes 47 

curriculares práticos pudessem ser adaptadas para esse momento de excepcionalidade, permitindo, 48 

dessa forma, que essas disciplinas pudessem ser contempladas por esse sistema, e que esse seria o 49 
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trâmite para efetuar a mudança no PPC do curso de Enfermagem. O conselheiro esclareceu que essa 50 

prática pelo REDE terá abrangência somente durante o período em que o ensino for realizado nesse 51 

sistema. Não havendo mais discussões, o Presidente colocou em apreciação a proposta sobre as 52 

práticas e estágios do Curso de Enfermagem, todos concordaram com a proposta. 3) Circulação de 53 

Pessoas no campus: o Presidente expôs que a Direção recebeu relatos de problemas relacionados à 54 

circulação de pessoas estranhas no campus, principalmente na Casa do Estudante Universitário no 55 

turno da noite. Foi realizada uma reunião com a PRAE para averiguar a possibilidade de estabelecer 56 

algumas restrições de entrada no campus, e essa Pró-Reitoria respaldou que não haveria nenhum 57 

problema em estipular algumas restrições. Dessa forma, com o intuito de priorizar pela segurança 58 

das pessoas que moram ou trabalham no campus, a Direção apresentou a proposta de realizar um 59 

controle de entrada e de saída do campus entre às 23h e às 6h, disponibilizando uma prancheta para 60 

preenchimento com dados de identificação de todos que entrarem e saírem do Campus nesse 61 

intervalo de tempo. O Conselheiro Daniel Graichen salientou que foi realizada essa consulta junto à 62 

PRAE e PROJUR para ter um respaldo jurídico dessa questão, e que o objetivo é primar pela 63 

segurança, pois não se tem o intuito de proibir a entrada de pessoas no campus, pois esse é um 64 

espaço público. O objetivo é pela segurança e identificação das pessoas que circulam na instituição 65 

nesse horário, o conselheiro elucidou que a Direção pensa em um projeto futuro de cercar todo o 66 

campus. Após a apresentação da proposta, o Presidente abriu espaço para discussão.  Durante a 67 

apreciação, foram esclarecidas dúvidas a respeito de câmeras de vigilância, sobre a questão da 68 

segurança, inclusive no que se refere ao abandono de cachorros na instituição, e também sobre a 69 

importância de não restringir o acesso à comunidade em geral no campus. Após as várias 70 

manifestações dos conselheiros, o Presidente salientou que as questões sobre o cercamento do 71 

campus e sobre os cães abandonados retornarão como itens de pauta nas próximas reuniões. Assim, 72 

foi colocada em apreciação a proposta de se realizar o controle das pessoas que circulam no campus 73 

durante todo o dia (controle estendido) ou somente no turno da noite. A maioria dos conselheiros foi 74 

favorável na proposta do controle e identificação das pessoas que entram e saem do campus no 75 

período da noite.  Prosseguindo, foi colocado em votação o horário de realização desse controle e 76 

foi aprovado que essa identificação será realizadas das 23h às 6h. 4) Item incluso: Construção de 77 

novo prédio no campus: O Presidente esclareceu que esse prédio novo se refere à construção de 78 

mais um galpão, o qual já possui um projeto inicial e agora a PROINFRA assumiu de fazer a 79 

construção. Esse novo prédio seria nos moldes do galpão já existente, com algumas modificações, o 80 

projeto foi enviado aos Conselheiros por e-mail. O Presidente explicou que o atual galpão não 81 

comporta todo o material necessário atualmente, há máquinas que estão embaixo de árvores, e 82 

também não há um espaço para almoxarifado no campus. Assim, a intenção de construir um novo 83 

galpão se refere a alguns fatores como o cuidado e a preservação do patrimônio público; controle 84 

sobre o que é despendido no campus; local de guarda de materiais e produtos controlados e 85 

fiscalizados pela Polícia Federal e Exército. Dessa forma, o Presidente concluiu que a construção 86 

desse galpão ajudaria muito no acondicionamento dos equipamentos e materiais, e inclusive no uso 87 

do mobiliário do campus. O conselheiro Rafael Pôrto expôs sua concordância na construção do 88 

novo galpão, entretanto, revelou a preocupação de que esse novo prédio se torne um depósito de 89 

mobiliário e materiais. De acordo com o conselheiro, há várias mobílias largadas nos corredores dos 90 

prédios, como armários e mesas, e que não se sabe a origem do pedido desses materiais. O 91 

conselheiro solicitou responsabilidade no planejamento das compras dos mobiliários e sugeriu que 92 

as futuras compras de mobiliários e equipamentos de informática tivessem passagem pelo trâmite 93 

do setor de Patrimônio e do Núcleo de TI antes de ser finalizado o processo da compra. O 94 

Presidente esclareceu que a ideia é criar uma espécie de catálogo com todo o mobiliário e 95 

equipamento existente nesse novo prédio, justamente para que, quando algum chefe tramitar o 96 

pedido de algum item, seja verificado se esse material já existe e está disponível no campus. O 97 

conselheiro Nilson Costa mostrou concordância na construção desse novo prédio, ressaltando a 98 

importância de ter um lugar para acomodar o patrimônio do campus. Após essas manifestações, o 99 
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Presidente colocou em votação a construção desse novo prédio para alocação de mobiliário e 100 

equipamentos do campus e todos os conselheiros concordaram. 5) Informes da Direção: 1) 101 

Agradecimento ao trabalho da Comissão eleitoral, composta pelo professor Nelson Guilherme 102 

Machado Pinto, pelo TAE Tércio Inácio Jung, e pelo acadêmico Renan Moi; 2) Agradecimento pelo 103 

trabalho do TAE João Paulo Ferri, que está com bastante demandas do setor; 3) Mudanças no 104 

Concurso Público Docente no que tange às pontuações. Os departamentos que abrirem concursos 105 

devem cuidar e verificar se essa nova legislação já estará vigente; 4) A Direção pediu a 106 

compreensão de todos acerca de processos administrativos de acesso restrito, esclarecendo que 107 

estão sendo tomadas as providências necessárias e que a Direção não está fazendo “vista grossa”, 108 

mas, como são processos que envolvem pessoalidade, não podem ser publicizados, a fim de se 109 

evitar maiores transtornos. 6) Assuntos Gerais:1) A conselheira Patrícia Jungbluth registrou sua 110 

preocupação em relação à pressão de os alunos do Curso de Ciências Biológicas voltarem às 111 

atividades presencias de estágio e PIBID sem estarem vacinados. O Presidente elucidou que já foi 112 

entregue uma documentação contendo todos os alunos do campus para serem vacinados; 2) O 113 

conselheiro Daniel Graichen informou sobre a última reunião do CEPE, em que foram discutidas 114 

algumas questões como: Ações Afirmativas para os Programas de Pós-Graduação, a fim desses 115 

aplicarem cotas raciais e sociais nas suas seleções; REDE foi estendido até o final de 2022 para 116 

finalizar as atividades previstas e não cumpridas; Calendário acadêmico de 2021 foi aprovado; 3) A 117 

conselheira Marinês Tambara Leite comunicou que o Programa de Pós-Graduação em Saúde e 118 

Ruralidade terá seleção para início no próximo semestre letivo; 4) O conselheiro Tiago Zardin 119 

Patias pediu que os conselheiros estejam atentos à pauta e à objetividade da reunião do Conselho 120 

para uma melhor organização do trabalho, pois na convocação estava que a reunião seria das 9h às 121 

10h e se estendeu mais que o previsto; 5) Conselheiro Nilson Costa parabenizou a conselheira 122 

Marinês Tambara Leite pela abertura do Programa de Pós-Graduação em Saúde e Ruralidade no 123 

campus. Finalizaram-se os assuntos gerais. Antes de encerrar a reunião, o Presidente mencionou que, 124 

para as próximas convocações, será estipulado o tempo máximo de 1h30min de reunião. Após essa 125 

questão, a reunião foi encerrada.  Nada mais havendo a registrar, eu, Charlene Oliveira Trindade, 126 

secretária executiva, encerro a presente ata que será assinada eletronicamente por mim, pelo Senhor 127 
Presidente e demais Conselheiros. 128 



Ata de reunião de conselho (011)

Descrição Nome do arquivo
Ata da 56ª Reunião do Conselho do campus
13.07.2021.pdf

2
Ordem

COMPONENTE

Prioridade:23081.063633/2021-12
Homologação de Ata
010 - Organização e Funcionamento

NormalNUP:

Assinaturas

CHARLENE OLIVEIRA TRINDADE (Secretário Executivo)

32.14.00.00.0.0 - SECRETARIA DA DIREÇÃO - UFSM-PM - SD

10/08/2021 15:05:20

LUIZ ANILDO ANACLETO DA SILVA (PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR)

32.02.00.00.0.0 - DIREÇÃO DO CAMPUS DE PALMEIRA DAS MISSÕES

11/08/2021 09:06:52

DANIEL ANGELO SGANZERLA GRAICHEN (Vice-Diretor de Centro)

32.02.01.00.0.0 - VICE-DIREÇÃO DO CAMPUS DE PALMEIRA DAS MISSÕES - VD-PM

11/08/2021 16:50:39

ADRIANE CERVI BLÜMKE (PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR)

32.09.04.00.0.0 - CURSO DE NUTRIÇÃO - UFSM-PM

11/08/2021 17:08:11

CARLOS GILBERT CONTE FILHO (PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR)

32.09.06.00.0.0 - CURSO DE CIÊNCIAS ECONÔMICAS - UFSM-PM

11/08/2021 19:01:13

CLAUDIO EDUARDO RAMOS CAMFIELD (PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR)

32.09.07.00.0.0 - CURSO DE ADMINISTRAÇÃO DIURNO - UFSM-PM

21/09/2021 15:40:09

ELSON MARTINS COELHO (Chefe Departamento)

32.19.00.00.0.0 - DEPARTAMENTO DE ZOOTECNIA E CIÊNCIAS BIOLÓGICAS - UFSM-PM - DZCB-PM

21/09/2021 17:17:37

GREISSE VIERO DA SILVA LEAL (Chefe Departamento)

32.20.00.00.0.0 - DEPARTAMENTO DE ALIMENTOS E NUTRIÇÃO - UFSM-PM - DANut-UFSM/PM

22/09/2021 23:45:20

LEONARDO BIGOLIN JANTSCH (PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR)

32.09.02.00.0.0 - CURSO DE ENFERMAGEM - UFSM-PM

23/09/2021 11:49:49

LUIS CARLOS ZUCATTO (PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR)

32.09.01.00.0.0 - CURSO DE ADMINISTRAÇÃO - NOTURNO - UFSM-PM

28/09/2021 09:16:05

LUIZA CRISTINA LORENCETT (Aluno de Graduação)

32.09.04.01.0.0 - Curso de Nutrição/CAMPUS/PM - 1084794

30/09/2021 11:46:40



Ata de reunião de conselho (011)

Descrição Nome do arquivo
Ata da 56ª Reunião do Conselho do campus
13.07.2021.pdf

2
Ordem

COMPONENTE

Prioridade:23081.063633/2021-12
Homologação de Ata
010 - Organização e Funcionamento

NormalNUP:

Assinaturas

MARINES TAMBARA LEITE (Coordenador de Curso)

32.10.03.00.0.0 - CURSO-PROGRAMA PG EM SAÚDE E RURALIDADE - UFSM-PM - PPGSR

01/10/2021 17:54:16

MARTA COCCO DA COSTA (PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR)

32.18.00.00.0.0 - DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE - UFSM-PM - DCSPM

04/10/2021 13:39:58

NELSON GUILHERME MACHADO PINTO (Chefe Departamento)

32.17.00.00.0.0 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - UFSM-PM - DAPM

04/10/2021 16:44:00

NILSON LUIZ COSTA (PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR)

32.21.00.00.0.0 - DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS ECONÔMICAS - UFSM-PM - DCEC-UFSM/PM

04/10/2021 17:09:19

PATRICIA JUNGBLUTH (PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR)

32.09.05.00.0.0 - CURSO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS - UFSM-PM

04/10/2021 21:42:54

RAFAEL ADRIANO NEIS PORTO (Contador)

32.06.00.00.0.0 - NÚCLEO DE CONTROLE ORÇAMENTÁRIO - UFSM-PM - NCO-UFSM-PM

05/10/2021 00:29:50

RENAN MOI (Aluno de Graduação)

32.09.02.01.0.0 - Curso de Enfermagem/CAMPUS/PM - 103406

08/12/2021 14:12:32

THAÍS CAMPONOGARA AIRES DA SILVA (Assistente em Administração)

32.16.00.00.0.0 - SECRETARIA DOS DEPARTAMENTOS-UFSM-PM - SDepto-UFSM-PM

09/12/2021 11:39:38

TIAGO ZARDIN PATIAS (Coordenador de Curso)

32.10.01.00.0.0 - CURSO-PROGRAMA  PG EM AGRONEGÓCIOS - UFSM-PM - CPPGAGRO-PM

09/12/2021 15:41:51

Código Verificador: 786081

Código CRC: 1e2ca418

Consulte em: https://portal.ufsm.br/documentos/publico/autenticacao/assinaturas.html

https://portal.ufsm.br/documentos/publico/autenticacao/assinaturas.html?identificador=786081&crc=1e2ca418
https://portal.ufsm.br/documentos/publico/autenticacao/assinaturas.html?identificador=786081&crc=1e2ca418
https://portal.ufsm.br/documentos/publico/autenticacao/assinaturas.html?identificador=786081&crc=1e2ca418

