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Aos nove dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte, às nove horas, na sala 

virtual do Google Meet, informado por e-mail 30 minutos antes do horário da reunião, 

sob a Presidência do Diretor do Centro, Prof. Mauri Leodir Löbler, iniciou a 537ª 

Sessão Ordinária do Conselho do CCSH. Estiveram presentes os seguintes 

Conselheiros: Wanderlei Ghilardi, Eugenio Simonetto, Ney Izaguirry de Freitas Junior, 

Rodrigo Correa, Rita Pauli, Janaina Xavier do Nascimento, Ângela Espindola, André 

Cordenonsi, Jair Krassuski, Caroline Pereira, José Martinho Remedi, Jairo Oliveira, 

Flavia Scherer, Jordana Kneipp, Danilo Barbiero, Luis Henrique Marquezan, Anderson 

Antônio Denardin, José Carlos Belieiro Junior, Cleber Martins, Maicon Elias Kroth, 

Sandra Depexe, Luciano Mattana, Carlise Rudnicki, Maria Cristina D’Ornellas, Nina 

Rodrigues, Carlos Sartori, Juliana Missagia, Francisco Mendonça Junior, Mariana 

Thompson Flores, Alberto Quintana, Bruno Hendler, Fernanda Mangini, Tiago Xavier, 

Gilnei de Moura, Breno Pereira, Francis Almeida, Liliane Brignol, Rafael de Oliveira, 

Adriano Pereira, Tiegue Rodrigues, Adriano Comissoli, Jana Zappe, Átila da Rosa, 

Kelmara Vieira, Marivane Rossato, Vagner de Souza, Patrícia Fernandes, Juselia 

Silva e    Fernanda Sena Fernandes. Justificaram a ausência os Conselheiros Sandra 

Rubia Silva, Vinicius Zonatto e Elisangela Mortari. Havendo quórum, foi iniciada a 

537ª reunião do Conselho do CCSH e o presidente deu POSSE para os conselheiros 

Eugenio Simonetto - Chefe do Departamento de Ciências Administrativas, Maicon 

Elias Kroth – Coordenador do Curso de Jornalismo, Liliane Brignol – Coordenadora 

Substituta do PPGCOM e Marivane Vestena Rossato – Coordenadora Substituta do 

PPGCONT, desejando sucesso em suas novas atribuições. O Presidente colocou em 

votação a Ata da reunião 536ª. Em votação: Aprovada por unanimidade. O 

Presidente perguntou sobre alguma modificação na pauta mas não houve 

manifestação. Passou-se então para a leitura da PAUTA da reunião. Pauta 1 – 

Processo N. 23081.032876/2020-10 – Trata do plano de trabalho para a substituição 

de atividades presenciais de estágios e práticas por atividades mediadas por 

tecnologias educacionais em rede, Res. 024/2020/UFSM e MEC544/2020. Apensar. 

Interessado: Curso de Comunicação Social - Publicidade e Propaganda. O presidente 

solicita a leitura do parecer da Comissão de Ensino e o professor Jair Krassuski faz a 
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leitura do parecer favorável aos Ajustes no PPC do Curso de Comunicação Social - 

Publicidade e Propaganda. O Prof. Luciano Mattana solicita a inclusão, no parecer, de 

um adendo a respeito de que todas as disciplinas com práticas, práticas laboratoriais, 

estágios extracurriculares, projetos de extensão e Trabalhos Finais de Graduação 

poderão ser executados no modo REDE, com atividades mediadas por TER 

(Tecnologias Educacionais em REDE) e em AVEAs (Ambientes Virtuais de Ensino-

Aprendizagem). O Prof. Jair inclui no Parecer a solicitação. Em votação: Aprovado 

por unanimidade. Pauta 2 - Processo N. 223081.029701/2020-25 - Encaminha o 

documento para procedimento de ajuste de atividades práticas na modalidade REDE. 

Interessado: Curso de Comunicação Social – Jornalismo. O presidente solicita a 

leitura do parecer da Comissão de Ensino e o professor José Martinho Remedi faz a 

leitura do parecer favorável aos Ajustes no PPC do Curso de Curso de Comunicação 

Social – Jornalismo. Em votação: Aprovado por unanimidade. Pauta 3 - Processo N. 

23081.032639/2020-59 - Documento com normas de estágio supervisionado em 

Arquivologia mediadas por TER, orientações para estágios extracurriculares e 

componentes práticos de disciplinas do Curso de Arquivologia. Interessado: Curso de 

Arquivologia. O presidente solicita a leitura do parecer da Comissão de Ensino e o 

professor José Martinho Remedi faz a leitura do parecer favorável aos Ajustes no 

PPC do Curso de Arquivologia. Em votação: Aprovado por unanimidade. Pauta 4 - 

Processo N. 23081.051327/2020-44 - Encaminha Solicitação de Ingresso em 

Programa Especial de Participação em Atividades de Ensino, Pesquisa e Extensão. 

Interessado: Renata Cassia Andreoni de Souza Cruxen. O presidente solicita a leitura 

do parecer da Comissão de Ensino e o Prof. Jair Krassuski faz a leitura do parecer 

favorável ao solicitado. Em votação: Aprovado por unanimidade. Pauta 5 - Processo 

N. 23081.007416/2015-96 - Requer Revalidação do Diploma do Curso de Psicologia, 

obtido junto à Universidad Católica Del Uruguay, Uruguai. Interessado: Marjorie 

Guedes Merladett. O presidente solicita a leitura do parecer da Comissão de Ensino e 

o Prof. André Cordenonsi faz a leitura do parecer, o qual segue a Comissão 

Examinadora que indeferiu o pedido e também indefere o solicitado. Em votação: 

Aprovado por unanimidade o parecer que indefere o pedido. Pauta 6 - 

Recomposição de Comissões. Para titular do CEPE, a vaga é de Chefe de 

Departamento e é indicado o Prof. Eugenio Simonetto, que aceita. Em votação: 

Aprovado por unanimidade. Para suplente no CEPE a vaga é de Coordenador de 

Curso e é indicado o Prof. Vinicius Zonatto, que não se encontra presente. O 
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Presidente solicita que a Secretaria entre em contato com o Conselheiro para 

confirmar, e ele aceita. Em votação: Aprovado por unanimidade. Para o Comitê 

Assessor da PRPGP foi indicado o nome das Professoras Kelmara Vieira e Luciana 

Batisttella, coordenadora do PPGAP e Coordenadora Substituta, respectivamente, 

que aceitam. Em votação: Aprovado por unanimidade. ASSUNTOS GERAIS e 

COMUNICAÇÕES - Ao iniciar sua fala, o Presidente informa que recebeu solicitação 

de alguns Diretórios de estudantes, para incluir em pauta o assunto “conduta ética” de 

docente do CCSH. Informa que esse não é assunto para pauta, pois existem canais 

apropriados dentro da Instituição onde o assunto pode ser tratado e lê a Nota da 

Direção do CCSH que foi publicada em 03/11/2020, conforme segue: “A Direção do 

CCSH corrobora com a Nota à comunidade emitida pela UFSM em 29 de outubro de 

2020, repudiando qualquer manifestação imprópria (inclusive em redes sociais) e 

solicita a manutenção de um convívio harmônico e respeitoso em qualquer ambiente. 

Nota à comunidade: A Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) preza pelo 

respeito mútuo e pela pluralidade de ideias. Nesse sentido, repudia qualquer tipo de 

ofensa, ameaça, discriminação ou preconceito, seja no ambiente da Instituição, seja 

em outros espaços físicos ou nas redes sociais, envolvendo a comunidade acadêmica 

ou não. Em respeito aos recentes episódios, frutos de manifestações nas redes 

sociais, grupos de mensagens escritas e áudios/vídeos ou “chats”, com situações que 

podem estar envolvendo integrantes da comunidade universitária e a imagem da 

Instituição, a UFSM reforça que todo e qualquer relato ou denúncia deve ser feito nos 

meios apropriados, como a Ouvidoria e Fala.BR. A partir desses canais, o 

relator/denunciante pode acompanhar os encaminhamentos e as providências que 

serão tomadas. Dependendo do teor e da gravidade dos fatos, os registros/denúncias 

podem ser feitos junto aos órgãos de segurança pública e de controle oficiais, cuja 

apuração terá sempre o apoio da UFSM”. Como segundo assunto o Presidente 

informa que haverá Reunião com o CPD, dia 16 de novembro, das 10 às 12hs para 

elaboração do Plano Diretor de Tecnologia da Informação (PDTI) da UFSM para o 

próximo biênio e será enviado convite a todos os conselheiros e a Direção vai indicar 

dois TAEs da UTI e outro da Direção para também participarem. Logo a seguir o Prof. 

Mauri discorreu a respeito de Estágios, informou que procurou a PROJUR e teve 

vários esclarecimentos, inclusive que o responsável pelo acompanhamento do 

estagiário na empresa não precisa ser do quadro de funcionários da mesma, podendo 

ser indicado um profissional que tenha formação na área. Reitera que a Direção é a 
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favor dos estágios extracurriculares, pois eles fornecem embasamento prático aos 

alunos, desde que dentro da legislação vigente. Por último, o Diretor informou que a 

Comissão de Reestruturação está trabalhando na nova proposta e a Direção está 

mantendo reuniões com a mesma e com outras unidades da UFSM para formalizar 

uma proposta que contemple as necessidades da Instituição. O Prof. Breno se 

inscreveu e falou sobre o assunto de cotas na Pós-Graduação, informando que a 

PRPGP formalizou uma comissão, que ele faz parte, para normatizar o tema no 

âmbito da UFSM. O Prof. Ney parabeniza os professores do Departamento de 

Ciências Contábeis que viabilizaram a implantação do Mestrado e convida a todos 

para a aula inaugural do PPPCCONT que terá transmissão pelo facebook: 

fb.com/ppgccufsm no dia 10/11 (terça-feira), às 19 horas. A Conselheira Gabrielle 

falou da indignação com o discurso de ódio e que esse assunto precisa ser discutido 

dentro do Centro. O Prof. Jair discorre sobre o mesmo assunto e fala que faz parte do 

Comitê de Ética da UFSM e que foi encaminhado e está disponível no site da UFSM o 

Código de Ética do Servidor Público. A Acad. Fernanda Fernandes também fala sobre 

o assunto no sentido de não só o discente, mas também o docente ter um Código de 

Ética. A Profa. Liliane pede a palavra e apresenta sua solidariedade às falas das 

discentes e sugere uma Nota deste Conselho sobre o assunto. Os Professores 

Rodrigo e Maicon também se solidarizam com os discentes e apoiam a sugestão da 

Profa. Liliane. O Diretor propõe a seguinte Nota: “O Conselho do Centro de Ciências 

Sociais e Humanas, reunido no dia 09 de novembro de 2020, vem manifestar seu 

posicionamento contrário a manifestações preconceituosas, em qualquer meio, e 

afirmar que preza pelo respeito mútuo e pela pluralidade de ideias. Nesse sentido 

repudia qualquer tipo de ofensa, ameaça, discriminação e preconceito, seja no 

ambiente da Instituição seja em outros espaços físicos ou nas redes sociais, 

envolvendo a comunidade acadêmica ou não”. Os Conselheiros concordam com a 

Nota. Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a presente sessão. E para constar, eu, 

Ivonisa Abreu, Secretária do CCSH, lavrei a presente Ata que assino com o Senhor 

Presidente. 

 


