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Aos quatro dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezessete, às nove horas, 

no Auditório do CCSH – 2º andar do Prédio 74-C, Campus da UFSM, (sala 4222), sob 

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

iniciou a 507ª Sessão Ordinária do Conselho do CCSH. Estiveram presentes os 

seguintes Conselheiros: Wanderlei José Ghilardi, Flávia Luciane Scherer, Ney 

Izaguirry de Freitas Junior, Igor Castellano da Silva, Mari Cleise Sandalowski, Angela 

Espíndola, André Cordenonsi, Frank Thomas Sautter, José Martinho Rodrigues 

Remedi, Sheila Kocourek, Ivo Elesbão, Simone Pacheco de Campos, Marcelo 

Trevisan, Fernanda Pedrazzi, Sergio Rossi Madruga, Anderson Antônio Denardin, 

Rafael Santos de Oliveira, Nina Disconzi Rodrigues, Cesar Schirmer dos Santos, 

Silvestre Grzibowski, Beatriz Weber, Francisco Ritter, Eliana Cogoy, Clarice Bastarz, 

Eugênio Simonetto, Rosana Campos, Jânia Saldanha, Adriano José Pereira, Tiegue 

Vieira Rodrigues, Luis Augusto Farinatti, Alberto Manuel Quintana, Átila Rosa, Jane 

Santos da Silva, Liara Missau, Paulo Roberto Langwinski, Roni Storti de Barros, Rui 

Tiago Alves e Felipe Corrêa Machado. Justificaram a ausência os conselheiros 

Jordana Kneipp, Sirlei Glasenapp, David Lorenzi Junior, Maria Clara Mocellin e Laura 

Senna Ferreira. Havendo quórum, foi iniciada a 507ª reunião do Conselho do CCSH. 

O Presidente deu POSSE ao Conselheiro Francisco Ritter, Coordenador do Curso de 

Psicologia, desejando sucesso na condução do referido Curso e à Conselheira Simone 

Pacheco de Campos, Coordenadora Substituta do Curso de Administração Diurno, 

também desejando sucesso na nova função. O Presidente colocou em votação as Atas 

das 505ª e 506ª reuniões. Em votação: Aprovadas por unanimidade. O Presidente 

pergunta sobre alguma modificação na pauta, mas ninguém se manifesta. De imediato 

passou-se à PAUTA da reunião, conforme segue: Pauta 1 - Homologação do “ad 

referendum” ao Processo nº 23081.046503/2017-21 – Projeto Pedagógico do Curso 

de Serviço Social. Interessado: Curso de Serviço Social – Bacharelado (Noturno). O 

Presidente solicita o parecer da Comissão de Ensino e o Prof. José Martinho Rodrigues 

Remedi faz a leitura do parecer favorável à homologação do ad referendum do Diretor 

do CCSH. Em discussão: O Conselheiro Felipe Corrêa Machado solicitou a palavra e 

manifestou a inconformidade dos alunos do Curso de Serviço Social com o item sobre 

a mudança de turno do referido Curso e solicitou ler a Nota Pública dos Acadêmicos 

do Curso de Serviço Social, que demonstram não estar em conformidade com a 

mudança de turno do Curso. O Conselheiro lê a nota. Em votação: Aprovado com um 
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voto contra do Conselheiro Felipe Corrêa Machado. Pauta 2 - Processo nº 

23081.028467/2017-13 – Termo de adesão ao programa especial para participação 

em atividades de ensino, pesquisa e extensão – Docente de outra IES. Interessado: 

Janyne Sattler. O Presidente solicita o parecer da Comissão de Ensino e o Prof. José 

Martinho Rodrigues Remedi faz a leitura do parecer favorável ao solicitado. Em 

votação: aprovado por unanimidade o parecer. Pauta 3 - Processo nº 

23081.048809/2017-11- Termo de adesão ao programa especial para participação em 

atividades de ensino, pesquisa e extensão – Docente de outra IES. Interessado: Ana 

Cristina Garcia Dias. O Presidente solicita o parecer da Comissão de Ensino e o Prof. 

André Zanki Cordenonsi, faz a leitura do parecer favorável ao solicitado. Em votação: 

aprovado por unanimidade o parecer. Pauta 4 - Processo nº 23081.015922/2017-11- 

Concurso Público para professor adjunto na área de História Moderna e 

Contemporânea. Interessado: Departamento de História- HST. O Presidente solicita o 

parecer da CLN e o Prof. Sergio Madruga lê o parecer em que foram aprovados foram 

aprovados quatro candidatos: Em primeiro lugar João Manuel Casquinha Malaia 

Santos com nota final 9,14 (nove vírgula quatorze); em segundo lugar Wallace Andrioli 

Guedes com nota final 7,93 (sete vírgula noventa e três); em terceiro lugar Alfredo 

Nava Sánchez com nota final 7,86 (sete vírgula oitenta e seis) e em quarto lugar 

Fabiano Quadros Rückert com nota final 7,70 (sete vírgula setenta).A análise do 

processo evidenciou a sua correta instrumentalização, contendo toda a documentação 

exigida pela Resolução N. 030/2013 e alterações dadas pela Resolução 009/2016 – 

UFSM e diante disso a Comissão de Legislação e Normas é de parecer favorável à 

Homologação do resultado do Concurso Público para Professor Adjunto, 40 horas com 

Dedicação Exclusiva, na área de História Moderna e Contemporânea. Após a leitura 

do parecer, o Prof. Sergio lembra que, com a chegada dos processos com capa 

branca, uma nova instrumentalização deve ser seguida, conforme documentos 

encaminhados pelo DAG/Protocolo Geral, e pede atenção aos Chefes de 

Departamentos para que os processos sejam devidamente instrumentalizados pelas 

secretarias. Em votação: Aprovado por unanimidade. IV – ASSUNTOS GERAIS: O 

Presidente relata sobre o regramento do estacionamento do prédio da Antiga Reitoria, 

salientando que a Direção tem recebido inúmeras reclamações a respeito, tornando 

inviável a gestão e comunicando que, provavelmente, a condução do assunto será 

repassada à PROINFRA. O Presidente também fala a respeito das ações relativas aos 

ataques aos Diretórios Acadêmicos dos Cursos de Direito e dos Cursos de Ciências 

Sociais e relata essas ações: No âmbito dos ataques ao Diretório Livre do Direito: 

atendimento às solicitações da Polícia Federal e mediação junto à Coordenação dos 



070 

071 

072 

073 

074 

075 

076 

077 

078 

079 

080 

081 

082 

083 

084 

085 

086 

087 

088 

089 

090 

091 

092 

093 

094 

095 

096 

097 

098 

099 

100 

101 

102 

103 

104 

105 

Cursos e Chefia de Departamento; mediação junto à PROINFRA que culminou com a 

instalação de câmera monitoramento no prédio da Antiga Reitoria; participação da 

Direção de reunião junto ao Diretório, Coordenações do Curso e Departamento do 

Direito e movimentos negros. No âmbito dos ataques ao Diretório das Ciências Sociais: 

atendimento às solicitações da Polícia Federal e mediação junto à Coordenação dos 

Cursos e Chefia de Departamento; Reunião da Direção no Gabinete do Reitor, com as 

Coordenações dos Cursos, culminando na nota conjunta publicada pelo Gabinete e 

pelo CCSH; imagens da segunda-feira, dia 20/11 – suposto dia do ataque; entregues 

01/12; levantamento das imagens da terça-feira 21/11, a serem entregues e juntadas 

ao processo. O Presidente lê a Nota Conjunta da Direção do CCSH e do Gabinete do 

Reitor. O Prof. Remedi sugere uma nota deste conselho e o Presidente corrobora o 

pedido em que este Conselho se junta ao teor da Nota Conjunta já emitida que repudia 

todo e qualquer ato de racismo, conforme segue: “Os recentes ataques racistas a 

estudantes negros, desta vez no Diretório Acadêmico do curso de Ciências Sociais, 

constituem uma tentativa covarde de revitalizar manifestações radicais nazi-fascistas, 

que promovem ações de RACISMO como estratégia de desestabilização dos poucos 

avanços sociais de inclusão, especialmente no que tange às políticas de ações 

afirmativas adotadas pelas universidades brasileiras e, particularmente, pela UFSM. É 

inadmissível que estes ataques aos direitos humanos mais fundamentais ocorram em 

um ambiente universitário. O Conselho do CCSH repudia veementemente toda e 

qualquer intolerância, reiterando seu compromisso com as políticas públicas de 

inclusão, que continuarão a oferecer oportunidades para negros, pobres, indígenas e 

todos os que precisam de um espaço que historicamente lhes têm sido negado. Além 

de apoiar campanhas e eventos que tratam das questões raciais, da consciência negra 

e do respeito aos direitos humanos, como a campanha "Racismo, Basta!". O Conselho 

do CCSH solidariza-se, mantém o permanente diálogo com os estudantes negros que 

sofreram tal violência, caracterizada pela intolerância e pelo ódio, e reafirma o 

compromisso com uma educação transformadora e inclusiva, que seja capaz de 

conduzir e fomentar o respeito e a aplicação de políticas públicas na busca do equilíbrio 

das persistentes diferenças de raça, de etnia, de gênero, de orientação sexual, de 

classe e de idade”. O Presidente pede para que a Comissão Executiva do PDU 

apresente o relatório relativo ao ano de 2017. A referida Comissão fez um relato das 

atividades realizadas até o momento, incluindo a compilação dos objetivos propostos 

nas reuniões das áreas do CCSH, a campanha para a participação da consulta online 

dos objetivos e da priorização dos objetivos mais votados. Posteriormente foi exposta 

a proposta para a realização da dinâmica para a definição das ações, metas e 
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indicadores, a ser agendada para o primeiro semestre de 2018. A comissão ficou 

responsável de encaminhar a lista completa dos objetivos. Os objetivos deverão ser 

aprovados por este Conselho assim como a data e o formato da dinâmica, que deverá 

ocorrer em 2018. 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. 

 


