
 

 

 

 

  

ATA DA 57ª REUNIÃO DO CONSELHO DO CAMPUS DE 

PALMEIRA DAS MISSÕES, DA UNIVERSIDADE FEDERAL 

DE SANTA MARIA. 

Às 09 (nove) horas do dia 10 (dez) de agosto 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; Claudio 7 

Eduardo Ramos Camfield, Coordenador do Curso de Administração Diurno; Elson Martins 8 

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

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

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

Luiza Cristina Lorencett, membro discente; Marinês Tâmbara Leite, Coordenadora do 12 

Programa de Pós-Graduação em Saúde e Ruralidade; Marta Cocco da Costa, Chefa do 13 

Departamento de Ciências da Saúde; Nelson Girardi Neto, técnico administrativo em educação; 14 

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

Chefe 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; Rodrigo Borille, Coodenador do Curso de Zootecnia; Thaís Camponagara 18 

Aires da Silva, técnica administrativa em educação; Tiago Zardin Patias, Coordenador do 19 

Programa de Pós-Graduação em Agronegócios. A reunião teve como pauta: 1)Convênios de 20 

Cooperação Técnica. 2) Projeto de Reurbanização do campus. 3) Preparação para o retorno 21 

presencial. 4) Prestação de contas da Direção. 5) Informes. 6)Assuntos Gerais. O Presidente do 22 

Conselho iniciou a sessão e empossou o conselheiro Rodrigo Borille. Após a posse, prosseguiu à 23 

pauta, comunicando que a reunião hoje trata de questões mais informativas e não deliberativas. 24 

1)Convênios de Cooperação Técnica: O Presidente mencionou a existência dos convênios de 25 

cooperação técnica que a instituição realiza com várias empresas do estado e região, enfatizando 26 

que, quando já existe o acordo entre a UFSM e uma determinada empresa, o interessado necessita 27 

somente atrelar um plano de trabalho para desenvolver um projeto. E esclareceu que o convênio de 28 

cooperação técnica é diferente do convênio de estágio. 2) Projeto de Reurbanização do campus: 29 

O Presidente explicou aos conselheiros, os trâmites e acontecimentos referentes ao projeto de 30 

reurbanização do campus, o qual foi acertado com o Curso de Arquitetura e Urbanismo do campus 31 

de Cachoeira do Sul. O projeto inclui várias etapas, entre elas, ajardinamento e arborização, pista 32 

multiuso, cobertura de calçadas, além de algumas reformas. O Presidente destacou que é um projeto 33 

bastante amplo e que levará bastante tempo para ser finalizado, a ideia é que o campus se torne 34 

também um parque para que a comunidade interna e externa possa usufruir. O conselheiro Daniel 35 

Graichen informou que, paralelamente a esse projeto de reurbanização, internamente está sendo 36 

reativado o Horto Florestal em convênio com a Prefeitura de Palmeira das Missões, com instalação 37 

de viveiros, mudas de flores, e conta com a participação das professoras Patrícia Jungbluth e Tanea 38 

Garlet, além da bióloga do campus de Cachoeira do Sul.  O conselheiro também informou que estão 39 

sendo instaladas placas de sinalização e totens no campus. O conselheiro Claudio Ramos Camfield 40 

questionou como a Direção pretende apresentar e conduzir esse projeto, uma vez que foi realizada 41 

uma enquete à comunidade acadêmica. O Presidente do conselho esclareceu que nenhuma decisão 42 

será tomada sem apreciação do Conselho do Campus, assim que o projeto for finalizado pelo curso 43 

de Arquitetura e Urbanismo do campus de Cachoeira, ele será trazido para este Conselho, e o 44 

conselheiro Daniel Graichen expôs que o pessoal daquele campus tem acesso à enquete e está 45 

organizando o projeto também de acordo com o que foi apontado pela comunidade do campus. 3) 46 

Preparação para o retorno presencial: O Presidente mencionou que, até o final do mês de agosto, 47 

encerra a etapa das duas doses de vacinação dos servidores do campus e, paralelamente a essa 48 

questão, alguns órgãos externos à UFSM têm cobrado que a instituição volte ao trabalho presencial. 49 
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Dessa forma, o Presidente mencionou que provavelmente muito em breve haverá o retorno 50 

presencial, e que esse retorno deve ser realizado com bastante segurança, com auxílio da comissão 51 

de biossegurança para assegurar todos os protocolos.  Além disso, o Presidente mencionou que esse 52 

retorno deve ser pensado conjuntamente para verificar a melhor forma. Uma das questões que 53 

também deve se ter cuidado é com quem recebe auxílio transporte e insalubridade, deve-se cuidar e 54 

justificar corretamente esse trabalho para não haver o risco de problemas futuramente. O Presidente 55 

então propõe que, para o retorno presencial, a responsabilidade dos ambientes de uso comum seja 56 

de controle da Direção do campus, e ambientes mais específicos sejam controlados pelos 57 

Departamentos ou setores, por exemplo, os laboratórios. Prosseguindo, o Presidente destacou 58 

também que deve ser planejada a forma de divisão das atividades em sala de aula, apesar de se 59 

entender que o retorno presencial dos alunos ocorrerá somente em março de 2022, é preciso pensar 60 

a melhor dinâmica desse retorno.  O Presidente esclareceu que a Direção do campus obedecerá às 61 

normativas da UFSM, das autoridades sanitárias e de acordo com as recomendações das comissões 62 

setorial e central de biossegurança.  Por fim, o Presidente enfatizou que, apesar de todos os 63 

servidores estarem vacinados com a segunda dose, os cuidados e protocolos de segurança deverão 64 

ser utilizados e finaliza sua fala alertando para que chefes de departamento, coordenadores e chefes 65 

de setores planejem e organizem compras de álcool em gel, sabão líquido, entre outros itens de 66 

higiene e limpeza, a fim de não serem pegos de surpresa para um retorno iminente. O conselheiro 67 

Daniel Graichen informou que os laboratórios que estão em atividades de pesquisa já realizaram um 68 

plano de retorno e que um plano para as atividades de ensino seria realizado de maneira similar, 69 

com a avaliação da comissão de biossegurança. E mencionou que, com o atual ritmo de vacinação, 70 

acredita-se que, até o mês de outubro, a maioria dos estudantes já esteja completamente vacinada, o 71 

que proporcionará um retorno mais seguro às atividades presenciais. O conselheiro Leonardo 72 

Bigolin Jantsch relatou que o curso de Enfermagem está retornando às suas atividades práticas 73 

presenciais em ambientes externos à universidade, mas enfatizou a necessidade de retornar as 74 

atividades práticas nos laboratórios do campus, pois os alunos não estão conseguindo avançar sem o 75 

conhecimento prévio de algumas disciplinas práticas, como anatomia, por exemplo, e elucidou que 76 

até 2022 o curso precisa finalizar as disciplinas e atividades pendentes para conseguir avançar nas 77 

disciplinas. A conselheira Greisse Leal expôs preocupação com esse retorno presencial, uma vez 78 

que há turmas de quarenta, cinquenta alunos, e que é inviável, no momento, a divisão dessas turmas 79 

em vários grupos menores, levando em conta o número de professores atualmente no departamento. 80 

A conselheira mencionou que o calendário está aprovado para as atividades permanecerem no 81 

REDE até fevereiro de 2022 e que é complicado que os professores voltem presencialmente para a 82 

instituição e deem aula remota de suas salas, sendo que essas são dividas com outros professores, 83 

além de ser necessário todo um equipamento de som para comportar esse trabalho.  O Presidente 84 

mencionou que esse retorno seria negociado e não impositivo, e também que haveria um 85 

escalonamento de servidores, o plano é que de outubro a março a instituição faça um reordenamento 86 

do remoto para o presencial. O conselheiro Rafael Pôrto expôs que compartilhou essa questão do 87 

retorno presencial com os colegas TAEs e que esses manifestaram a importância desse retorno ser 88 

realizado institucionalmente para todos os campi e para as categorias, assim, o conselheiro solicita 89 

que esse posicionamento dos TAEs seja levado ao CONSU quando for deliberado o retorno. Os 90 

TAEs também manifestaram a preocupação do retorno das servidoras gestantes, e que esse ponto 91 

também seja levado ao CONSU. Para finalizar, o conselheiro pediu que os chefes de departamento 92 

realizem os pedidos de materiais, como álcool em gel, pelo almoxarifado e, caso os produtos não 93 

estejam disponíveis, eles podem entrar em contato com o Núcleo orçamentário para a realização do 94 

empenho desses materiais. A conselheira Thaís Camponagara Aires da Silva se manifestou no chat, 95 

visto que estava com problemas no microfone, e mencionou que enquanto representante dos TAES, 96 

ela ressalta a reivindicação da categoria que o tratamento seja isonômico, retorno presencial deve 97 

ser pensado para todas as categorias e segmentos da universidade, de forma gradativa, como uma 98 

política de toda a UFSM e não só de grupos específicos, como os TAES, os quais possuem ponto 99 
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eletrônico, e, na sequência, parabenizou a Direção e a CBIO pela atuação. 4) Prestação de contas 100 

da Direção: O Presidente mencionou que foi enviado a todos os conselheiros um arquivo contendo 101 

as principais atividades executadas pela Direção desde o início da atual gestão e esclareceu que não 102 

faria a leitura de cada um dos itens citados no documento, por entender que a reunião do Conselho é 103 

um espaço deliberativo, mas, a cada seis meses a Direção pretende enviar um relatório das 104 

atividades realizadas, e fez um agradecimento ao vice-diretor, professor Daniel Graichen, pela 105 

parceria e ajuda na gestão do campus. Fez um agradecimento também aos servidores técnicos 106 

administrativos em educação que atuam junto à Direção. O conselheiro e vice-diretor, Daniel 107 

Graichen, também agradeceu a parceria e a todos pelo andamento dos trabalhos e colocou-se à 108 

disposição para esclarecimentos e necessidades dos servidores. Após a fala do conselheiro Daniel 109 

Graichen, o conselheiro Luís Carlos Zucatto falou, em nome da Comissão Setorial de 110 

Biossegurança, acerca do retorno presencial, expondo que esse retorno será realizado da maneira 111 

mais segura possível, levando em consideração as legislações vigentes e obedecendo aos órgãos 112 

superiores da instituição. 5) Informes: 1) O Presidente parabenizou o conselheiro Rodrigo Borille 113 

pela ocupação no novo cargo de Coordenador do curso de Zootecnia e também como novo membro 114 

no Conselho do campus, e também parabenizou o conselheiro Renan Moi, representante discente, 115 

pela presidência do DA do curso de Enfermagem; 2) A Comissão de Infraestrutura foi reativada; 3) 116 

O Presidente fez um agradecimento, em nome do conselheiro Rodrigo Borille, ao ex-conselheiro 117 

Iânglio Duarte pelos trabalho realizado na Coordenação do Curso de Zootecnia. 6) Assuntos Gerais: 118 

1) Conselheiro Nilson Costa parabenizou o Programa de Pós-Graduação em Agronegócios pelos 5 119 

(cinco) anos de existência no campus; 2) Conselheira Marines Tambara Leite questionou se o 120 

Regulamento do Programa de Pós-Graduação em Saúde e Ruralidade necessitaria passar pelo 121 

Conselho do campus, apesar de já ter sido aprovado ad referendum. O Presidente assinalou que esse 122 

assunto será abordado na próxima reunião do Conselho; 3) Conselheiro Tiago Zardin Patias 123 

agradeceu a menção do conselheiro Nilson Costa acerca dos 5(cinco) anos do Programa de Pós-124 

Graduação em Agronegócios e comunicou que, até às 15 horas da próxima sexta-feira, estarão 125 

abertas as inscrições para a seleção de ingresso no Programa, e solicitou apoio na divulgação desse 126 

período de inscrições; 4) Conselheiro Nilson Costa fez uma observação acerca da distribuição 127 

orçamentária no campus e o conselheiro Rafael Pôrto comunicou que essa questão será abordada 128 

em reunião com os Departamentos; 5) Conselheira Adriane Cervi Blümke perguntou sobre o 129 

funcionamento das fotos de formaturas no campus, o conselheiro Daniel Graichen ratificou que 130 

segue a mesma Instrução Nortmativa publicada em janeiro deste ano. Encerrou-se os assuntos 131 

gerais e o Presidente finalizou a reunião. Nada mais havendo a registrar, eu, Charlene Oliveira 132 

Trindade, secretária executiva, encerro a presente ata que será assinada eletronicamente por mim, 133 
pelo Senhor Presidente e demais Conselheiros. 134 
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