
Às nove horas  do dia  09  (nove)  de abril  do ano de 2019 (dois  mil  e  dezenove),  reuniu-se o
Conselho do Campus de Palmeira das Missões, da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM),
na sala 218 do Prédio Principal do campus. Estavam presentes os seguintes membros: professores
Rafael  Lazzari,  Diretor  do  Campus,  como  presidente; Cariza  Teixeira  Bohrer,  Chefe  do
Departamento de Alimentos e Nutrição;  Greici Sarturi, Coordenadora  pro tempore do Curso de
Administração Noturno;  Ianglio Marcio Travassos Duarte Jacomé,  Coordenador do Curso de
Zootecnia;  Neila Santini de Souza, Coordenadora do Curso de Enfermagem; Nelson Guilherme
Machado Pinto, Chefe do Departamento de Administração;  Nilson Luiz Costa, Coordenador do
Programa  de  Pós-Graduação  em  Agronegócios;  Patrícia  Chagas,  Coordenadora  do  Curso  de
Nutrição;  Rafael  Marcelo  Soder,  Chefe  do  Departamento  de  Ciências  da  Saúde;  Thales  de
Oliveira Costa Viegas, Chefe do Departamento de Ciências Econômicas;  Tiago Zardin Patias,
Coordenador  do  Curso  de  Administração Diurno;  Vanessa  Barbisan Fortes,  Coordenadora  do
Curso de Ciências Biológicas;  Vinícius Spirandelli Carvalho, coordenador do curso de Ciências
Econômicas; os técnicos administrativos em educação Adriana Bonatto e Marcos Leitão Chamis;
e  os  representantes  discentes  Andressa  Malheiros  Simonetti e  Ramiro  da  Silva  Almeida.  A
reunião reunião teve como pauta:  1) Aprovação da ata da 31º Reunião Ordinária do Conselho
do campus e ata da Reunião Extraordinária do Conselho do campus, realizada no dia 26 de
março; Apreciação da versão final do Regimento do  campus de Palmeira das Missões após
sugestões  da  PROPLAN;  2)  Processo  CLN;  3)  apreciação  do  resultado  da  consulta  para
escolha  da  coordenação  do  curso  de  Administração  Noturno;  4)  definição  da  data  da
formatura em gabinete conjunta para o primeiro semestre letivo de 2019 e deliberações acerca
da formatura institucional 2020/1; 5) informes da Direção; 6) assuntos gerais. O presidente do
Conselho, professor Rafael  Lazzari,  deu início à reunião 32ª reunião ordinária do Conselho do
campus  e,   antes  de  passar  à  pauta,  deu  posse  para  o  Conselheiro  Marcos  Leitão  Chamis,
representante da categoria dos técnicos administrativos em educação. Em seguida, passou à pauta:
1) Aprovação da ata da 31º Reunião Ordinária do Conselho do campus e ata da Reunião
Extraordinária do Conselho do campus, realizada no dia 26 de março;Apreciação da versão
final  do Regimento do  campus de Palmeira das Missões após sugestões  da PROPLAN;  O
presidente do Conselho do campus colocou em apreciação a ata  da 31ª reunião do Conselho e
também a ata da reunião extraordinária, não houve nenhuma consideração em relação às duas atas e
essas  foram  aprovadas.  2)  Processo  CLN;  A conselheira  Vanessa  Fortes,  relatora  do  Parecer
004/CLN, realizou a leitura: “A Comissão de Legislação e Normas do  Campus de Palmeira das
Missões  da Universidade Federal  de Santa Maria  recebeu para  análise  e  emissão de parecer  o
processo  de  nº  23081.019958/2019-35,  que  encaminha  Acordo  de  Cooperação  Técnica  a  ser
firmado entre  a  UFSM e a  Cooperativa  Tritícola  Mista  Campo Novo- Cotricampo.  Análise:  O
processo encontra-se devidamente documentado , contendo: Memorando da COPROC que solicita a
Abertura do Processo Administrativo; Minuta do Referido Acordo; Plano de Trabalho; Certidão
Positiva de Débitos Trabalhistas com Efeito de Negativa; Certidão Negativa de Débitos Relativas
aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União; página em branco da divisão de protocolo (n.8);
Memorando  da  COPROC  ao  Programa  de  Pós-Graduação  em  Agronegócios  solicitando
manifestação a respeito da proposta de Acordo de Cooperação; Memorando do Programa de Pós-
Graduação em Agronegócios encaminhando o Processo de Acordo de Cooperação Técnica para
homologação pelo Conselho do campus; Lista de Presença da Reunião do Colegiado do referido
curso; Ata da Reunião; Despacho da Direção do Campus para a CLN. Parecer: Após a análise do
pocesso, a Comissão de Legislação e Normas do Conselho do campus de Palmeira das Missões, da
Universidade Federal de Santa Maria, é de parecer que se pode homologar o Acordo de Cooperação
Técnica a ser firmado entre a UFSM e a Cooperativa Tritícola Mista Campo Novo – Cotricampo.”
Após a leitura, o conselheiro Nilson Costa expôs que essa parceria com a Cooperativa existe há
tempos. Com o convênio firmado, a ideia é gravar um vídeo por mês, com conteúdo de mercado,
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nesse vídeo, a Universidade será divulgada, e a Cotricampo pagará todas as despesas do vídeo,
como gastos com produtora, entre outros. Após esse esclarecimento, não houve mais manifestações
e o Parecer foi aprovado. O presidente do Conselho comunicou que a CLN do campus precisaria ser
recomposta, uma vez que a representação dos técnicos administrativos em educação mudou. Foram
consultados os dois representantes da categoria e, então, ficou acordado que o conselheiro Marcos
Chamis fará parte da CLN do campus.  3) apreciação do resultado da consulta para escolha da
coordenação  do  curso  de  Administração  Noturno;  O  conselheiro  Ianglio  Travassos  Duarte,
presidente  da  Comissão  de  Consulta  à  Comunidade  do  campus,  fez  a  leitura  do  resultado  do
processo de consulta: “A Comissão de Consulta à comunidade da UFSM campus de Palmeira das
Missões, nomeada pela Portaria nº 399, de 18 de dezembro de 2018, vem por meio deste, divulgar o
resultado para coordenador(a) do Curso de Graduação em Administração Noturno, para o período
2019.1/2020.2, realizada dia 01 de abril das 18h às 22h320min. Após contagem dos votos, realizada
no dia 02 de abril de 2019, às 08 horas, segue o resultado: Candidata: Greice Sarturi. Aptos a votar:
214 discentes e 18 docentes.  Votantes discentes:  44 (20,56%). Votantes docentes:  06 (33,33%).
Percentual total de participação: 21,55%. Votos válidos: 50 (100%). Sim: 50 votos (100%). Não: 00
(00%)”. Após a leitura,  o conselheiro Ianglio Duarte ponderou que participação no processo de
consulta foi muito baixa, relatando que muitos acadêmicosnão sabiam o que estava acontecendo, e
questionou se seria  válido esse estilo de processo de consulta. A conselheira Greici Saturi informou
que conseguiu passar nas salas de aula na quinta-feira antes da consulta, pois na sexta-feira ela
estava em atividades  no campus de Cachoeira  do Sul.  O conselheiro Tiago Patias  refletiu  que,
devido ao avanço tecnológico, esse processo poderia ser informatizado, e que seria importante ver a
possibilidade de melhorar e facilitar o processo de consulta. O presidente do Conselho enfatizou
que o que é importante é o resultado, uma vez que as pessoas que não vão votar, podem estar
referendando o resultado, e colocou que existe a possibilidade de se realizar uma consulta com a
PROPLAN para verificar essa questão de informatizar o processo de consulta. O conselheiro Nilson
Costa  ponderou  que,  num  sentido  mais  amplo,  poderia  ser  desenvolvida  uma  campanha
institucional para os acadêmicos se sentirem mais pertencentes à universidade, pois, segundo ele,
não há tanta inserção da comunidade acadêmica nas atividades do campus. O conselheiro Ramiro
Almeida declarou que a inserção dos estudantes é difícil,  relatou que, como membro do Diretório
Acadêmico  da  Biologia,  ele  incentiva  a  participação,  o  processo  de  escolha  do  DA agora  é
digitalizado. Após discussão, o resultado do processo de consulta para escolha da coordenação do
curso de Administração Noturno foi colocado em votação, o resultado foi homologado. 4) definição
da  data  da  formatura  em  gabinete  conjunta  para  o  primeiro  semestre  letivo  de  2019  e
deliberações acerca da formatura institucional 2020/1: O presidente colocou em discussão a as
questões  das  formaturas  após  a  Resolução  011/2018.  Expôs  que  a  partir  de  agora  ocorrerão
contratos anuais de empresa de sonorização. A primeira formatura institucioal ocorrerá no dia 24 de
agosto de 2019, com os formandos dos cursos de Ciências Econômicas e Nutrição.  Durante as
considerações,  os  conselheiros  apoiaram  o  propósito  de  massificar  as  informações  para  os
formandos para não cobrarem decoração de quem não quiser fazer, assim como proprôr a realização
de formaturas no mesmo dia, e em horários diferentes, como, por exemplo, uma às 16h  e outra às
19h. A conselheira Patrícia Chagas esclareceu que os formandos do curso de Nutrição estão a par de
todos os  trâmites,  e  agradeceu pelo  empenho da  Direção do campus  para  realizar  a  formatura
institucional. Após discussões, ficaram definindas as seguintes datas para formaturas: Formatura em
gabinete conjunta do primeiro semestre 2019 será no dia 16 de agosto, às 19 horas, no Auditório do
campus. Formatura Institucional do segundo semestre de 2019 será no dia 18 de janeiro de 2020.
Além das datas, ficou acordado que será enviado um memorando circular para reforçar a questão de
os  alunos  não  assinarem  contratos  com  empresas  de  decoração.  5)  informes  da  Direção:  O
presidente passou as seguintes informações: 1 – Curso de Redação Científica inica hoje às 17 horas;
2 – Recursos para taxas de inscrição em evento – A PROGEP disponibilizou 2700,00 reais. Será
enviado um Memorando Circular, com os prazos, até o final do mês; 3 – Orientações sobre os
cadernos  didáticos  -  Existe  uma cultura  de  fazer  um caderno didático  sobre  a  disciplina.  Esse
caderno didático pode ser comercializado. É a prévia de um volume de um livro; 4 – Comitê Portal
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de Periódicos  - Indicação do Professor Tiago Patias  como membro titular e professor Nilson Costa
como membro Suplente; 5 – Memorando 007-2019 da Secretaria dos Conselhos solicita  membro
representante  da  CLN  do  CEPE,  ficou  acordado  a  indicação  de  Cariza  Teixeira  Bohrer;  6  –
Campanha de Páscoa – até  o  dia  18 de abril  a  Direção está  recebendo caixas  de bombom em
benefício das crianças do CIEP; 7 – Conferência Municipal de Saúde  - os professores Neila Santini
e Rafael Soder irão representar a Direção no evento; 8 – Evento Intercampi – O presidente passou a
palavra para o Daniel Graichen. Daniel explanou que foi proposto um evento anual. Primeiro ano
será no campus de Frederico Westphalen, ano que vem será em Palmeira das Missões. Trata-se de
um evento de divulgação científica, e de extensão, que ocorrerá em um único dia com palestras,
mesas redondas, e contará também com a participação da AGITEC. O tema dessa primeira edição é
o papel da universidade na disseminação de trabalhos cientificos. Daniel expôs que haverá um onus
para conduzir os alunos para o campus de FW. Serão disponibilizadas 100 vagas para os alunos de
Palmeira das Missões. A data prevista para o evento é dia 21 ou  dia 26 de agosto a data prevista.
Daniel ponderou em como estimular a participação, uma vez que para o campus arcar com ônus, é
preciso  que  os  grupos  de  pesquisa  participem.  Desse  modo,  é  importante  que  os  professores
orientadores estejam junto para estimular a participação e permanência no evento. Finalizando esse
assunto,  o  presidente expôs que,  como os  editais  FIPE e FIEX são atrelados ao orçamento do
campus,  os  contemplados  nos  editais  FIPE,  FIEX  e  FIPE  JR  e  RD  deverão  participar
compulsoriamente  do  evento.  6)  assuntos  gerais:  O presidente  o  Conselho  abriu  espaço  para
assuntos gerais: 1) O Conselheiro Nilson Costa anunciou a proposta  de uma Revista do PPGAGR,
na próxima reunião, essa pauta será deliberada aqui no Conselho; 2)  Nilson Costa abordou também
a Seleção do PPGAGR, divulgando que edital sai no mês de maio; 3) Conselheiro Thales Viegas
parabenizou os docentes do PPGAGR pela revista, assim como pelo convênio do Programa com a
Cooperativa Cotricampo; 4) Conselheira Neila Santini comunicou que o Conselho Municipal da
Saúde tem como representante do campus a professora Adriane Blümke, e no Conselho Municipal
da Pessoa com Deficiência ela é representate titular, e a Secretária desse Conselho solicitou mais
uma pessoa. A conselheira Neila proferiu ainda a ideia de se emitir um documento para a PRAE,
solicitando um Pedagogo, e também construir,  junto à PROGRAD e a PRAE, alternativas para
resolver os problemas de cunho pedagógico em curto prazo. Por fim, Neila Santini divulgou que dia
02 de maio ocorrerá a aula inaugural do Curso de Enfermagem; 5) A conselheira Cariza Bohrer
comunicou que, na última reunião do CEPE, foi debatido as secretarias unificadas, e que essa é uma
importante questão para a instituição, seria interessante discutir e ver os perfis dos profissionais da
Secretaria dos Cursos. Finalizados os assuntos gerais, o presidente do Conselho encerrou a reunião.
Não havendo mais nada a registrar, eu, Charlene Oliveira Trindade, Secretária Executiva, encerro a
presente ata, que vai assinada por mim, pelo Senhor Presidente e pelos demais participantes da
reunião.
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