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Aos dois dias do mês de abril do ano de dois mil e dezoito, às nove horas, no Auditório 

do CCSH – 2º andar do Prédio 74-C, Campus da UFSM, (sala 4222), sob a Presidência 

do Diretor do Centro, Prof. Mauri Leodir Löbler, iniciou a 509ª Sessão Ordinária do 

Conselho do CCSH. Estiveram presentes os seguintes Conselheiros: Wanderlei José 

Ghilardi, Flávia Luciane Scherer, Ney Izaguirry de Freitas Junior, Viviane Borelli, Igor 

Castellano da Silva, Mari Cleise Sandalowski, Angela Espíndola, Frank Sautter, Alberto 

Quintana,  José Martinho Rodrigues Remedi, Sheila Kocourek, Ivo Elesbão, Sirlei 

Glasenapp, Marcelo Trevisan, Fernanda Pedrazzi, Sergio Rossi Madruga, Anderson 

Antônio Denardin, Janaína Nascimento, Laura Storch, Liliane Brignol, Luciano 

Mattana, Carlise Rudnicki, Rafael Santos de Oliveira, Nina Tricia Disconzi Rodrigues, 

Cesar Schirmer dos Santos, Beatriz Weber, Francisco Ritter, José Renato Silveira, 

Eliana Cogoy, Clarice Bastarz, Jordana Kneipp, Simone Campos, Everton Picolotto, 

Cassio Tomaim, Adriano José Pereira, Adriano Comissoli, Atila da Rosa, Jane Santos 

da Silva, Paulo Roberto Langwinski, Mauricio Severo e João Victor Machado. 

Justificaram a ausência os conselheiros Roni Barros, Liara Missau e Jana Gonçalves 

Zappe. Havendo quórum, foi iniciada a 509ª reunião do Conselho do CCSH. O 

Presidente deu POSSE aos Conselheiros Alberto Manuel Quintana, Chefe pró – 

tempore do Departamento de Psicologia; Carlise Rudnicki, Coordenadora Substituta 

do Curso de Comunicação Social - Relações Públicas e do Representante dos TAES: 

Mauricio Severo, desejando boas-vindas aos trabalhos neste Conselho. O Presidente 

colocou em votação a Ata da 508ª reunião. Em votação: Aprovada por unanimidade. 

O Presidente pergunta sobre alguma modificação na pauta, e solicita que a Pauta 4 – 

PDU – Definição de data para reunião referente aos planos de ação, metas e 

indicadores seja antecipado para ser a pauta 1. Em votação: Aprovado por 

unanimidade. De imediato passou-se à PAUTA da reunião, conforme segue: Pauta 1 

– PDU – Definição de data para reunião referente aos planos de ação, metas e 

indicadores. O Diretor propõe a data de segunda-feira, 23/04/2018, para a reunião 

referente aos planos, metas e indicadores. Em votação: aprovado por unanimidade. 

Pauta 2 - Processo nº 23081.044794/2016-31 – Concurso Público para Professor 

Adjunto na área/subárea – Direito Público/ Direito Administrativo. Interessado: 
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Departamento de Direito. O Presidente solicita o parecer da CLN e o Prof. Sergio 

Madruga faz a leitura do parecer favorável à Homologação do resultado do Concurso 

Público para Professor Adjunto na área/subárea – Direito Público/ Direito 

Administrativo, em que foram aprovados três candidatos: Em primeiro lugar YURI 

SCHNEIDER com nota final 7,74 (sete vírgula setenta e quatro); em segundo lugar 

DANIELA RICHTER com nota final 7,45 (sete vírgula quarenta e cinco); e em terceiro 

lugar FERNANDO HOFFMAN com nota final 7,21 (sete vírgula vinte e um). Em 

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

23081.044173/2017-39 – Proposta de criação do Curso de Mestrado Acadêmico em 

Relações Internacionais. Interessado: Centro de Ciências Sociais e Humanas. O 

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

faz a leitura do parecer favorável ao solicitado. Em discussão: O Prof. Sergio questiona 

a respeito de orçamento e espaço físico para os novos cursos que estão sendo criados 

e sugere que, a partir de agora, os projetos passem também pelas comissões de 

orçamento e espaço físico. O Prof. Mauri esclarece a respeito da estrutura física. O 

Prof. Remedi também questiona a sustentabilidade dos cursos e que no futuro, os 

projetos passem em outras comissões para que tudo fique esclarecido. O Prof. Igor, 

que faz parte da comissão que elaborou a presente proposta, informa que houve 

preocupação em ter o comprometimento de todos os docentes, buscando uma 

coletividade e também salientou a importância da consolidação da área de Relações 

Internacionais, que é uma área nova. A Profª. Beatriz salienta o crescimento dos cursos 

de pós-graduação e fala da importância de pensar de forma sistemática e política no 

sentido de consolidar áreas que sejam mais prioritários. O Prof. Mauri salienta que é 

através da Pós-Graduação que é possível consolidar as áreas, pois é onde se tem 

crescido. Ainda, o Diretor reforça que também é necessário pensar em termos de 

recursos humanos e funções gratificadas para que os Cursos possam operar dentro 

da normalidade. O Prof. Sergio apela ainda, que as próximas propostas de Cursos 

passem pelas Comissões internas e venham consolidadas, além do aspecto 

pedagógico, em termos de estrutura. Em votação: Aprovado por unanimidade o 

parecer. Pauta 4 - Comissão de Orçamento: IDR 2018 – CCSH: O Prof. Ney Izaguirry 

de Freitas Junior, presidente da Comissão de Orçamento, apresentou três propostas: 

Na primeira proposta, toda a parcela variável seria destinada aos cursos e não mais 

aos departamentos, via fórmula da matriz ANDIFES. A segunda proposta é a 
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manutenção da fórmula adotada nos anos anteriores. A terceira proposta propõe uma 

migração gradativa, considerando a matriz ANDIFES, em que uma parte apenas da 

parcela variável iria para os cursos ao invés dos departamentos. Houve manifestação 

de diversos conselheiros. O Prof. Frank fala no sentido de estranhar que as propostas 

ora apresentadas não foram encaminhadas anteriormente para os membros do 

Conselho e considera que a matriz ANDIFES somente atende aos cursos. O Diretor 

esclarece que a comissão está apenas apresentando as propostas, mas a decisão 

será tomada após análise das mesmas. O Prof. Igor faz amplos esclarecimentos a 

respeito das propostas, ressaltando que a terceira proposta procura garantir um 

mínimo para cada subunidade. O Prof. Madruga pergunta a respeito das subunidades 

da antiga UDESSM e ressalta que, na sua opinião, os departamentos precisam de 

maior aporte financeiro que os cursos, pois é onde os professores estão lotados. O 

Diretor esclarece a respeito da antiga UDESSM, dizendo que, ainda este ano, o aporte 

será feito em separado pela PROPLAN. Profª. Mari Cleise fala de sua preocupação 

com os recursos, pois os departamentos atendem a diversos cursos, não só do CCSH, 

mas de toda a UFSM. O Prof. Mauri fala da pertinência da preocupação da Profª. Mari 

Cleise, pois nas reuniões dos Diretores de Centro com a PROPLAN esse assunto é 

discutido. O Prof. Adriano fala da inconsistência dos dados que a PROPLAN repassou 

e ressalta que os programas estão contados como um, independente de terem dois 

cursos e isso prejudica quem tem Mestrado e Doutorado. A Profª. Viviane inicia sua 

fala no sentido de separar os Cursos de Mestrado e Doutorado, cada um com seu 

orçamento e também ressalta a inconsistência dos dados. Continua a professora, 

falando das especificidades dos Cursos de Comunicação Social, que precisam de 

diversos laboratórios e isso compromete todo o orçamento. O Prof. Igor faz uma 

explicação e ressalta que na 3ª proposta, os Cursos de Mestrado e Doutorado 

poderiam contar individualmente. O Prof. Cassio endossa a fala de seus pares e 

ressalta o gasto com a internacionalização dos Programas de Pós-Graduação. A Profª. 

Fernanda fala de sua preocupação a respeito de cursos pequenos, caso do Curso de 

Arquivologia, e na 3ª proposta apresentada a área será prejudicada. Continua a 

professora dizendo que também existem laboratórios para atendimentos aos alunos 

no Curso citado. O Prof. Quintana elogia a disponibilidade da Comissão, que, 

independente de gostar ou não das propostas, fizeram um grande trabalho e sem essa 

proposta não teria discussão. Ainda o professor fala que deveríamos pensar nas 
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especificidades de cada área dentro do CCSH. O Prof. Remedi ressalta a importância 

de a discussão avançar em termos de distribuição de recursos financeiros por cursos, 

pois a Pós-Graduação demanda uma exigência grande em termos de recursos para 

ser mantida. O Prof. Remedi continua sua fala dizendo que gostaria de receber 

planilhas com a execução orçamentária, saber onde cada subunidade gasta seu 

orçamento, o que pode ajudar na discussão, pois “não existe matriz justa se não 

soubermos como gastar o dinheiro”. A Profª. Beatriz se manifesta no sentido de que 

“existem muitas dúvidas a respeito dos dados obtidos junto à PROPLAN. Não existe 

clareza e os dados estão desatualizados e isso é inadmissível”. O Prof. Mauri faz o 

encaminhamento da pauta no sentido de que o Núcleo de Execução e Controle 

Orçamentário enviará informações a respeito da execução orçamentária e a Comissão 

de Orçamento encaminhará as propostas para que os conselheiros possam analisar 

as mesmas, para discussão e aprovação na próxima reunião deste Conselho. O Prof. 

José Renato faz uma despedida do Conselho, pois está saindo da Coordenação do 

Curso de Relações Internacionais. 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. 

 


