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Aos vinte e três dias do mês de maio do ano de dois mil e dezesseis, 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 487ª 

Sessão Extraordinária do Conselho do CCSH. Estiveram presentes os seguintes 

Conselheiros: Wanderlei José Ghilardi, Ney Izaguirry de Freitas Junior, Leandro 

Stevens, Mari Cleise Sandalowski, Isabel de Gregori, Jorge Alberto Soares Cruz, 

Frank Thomas Sautter, Luis Augusto Farinatti, Sheila Kocourek, Marcelo Trevisan, 

Rosanara Urbanetto, Sergio Madruga, Anderson Denardin, Janaína Xavier do 

Nascimento, Maria Clara Mocellin, Rondon de Castro, Liliane Dutra Brignol, Juliana 

Petermann, Rafael Santos de Oliveira, Angela Espindola, Silvestre Grzibowski, Julio 

Quevedo dos Santos, Luis Ernani Bonesso de Araujo, Maria Medianeira Padoin, 

Samara dos Santos, Carolina Bender, Jane Santos da Silva e Estevan Poll. 

Justificaram a ausência os Conselheiros Cassio Tomaim, Jairo Oliveira e Denise 

Saad. Ao iniciar os trabalhos o Presidente deu POSSE aos conselheiros Janaina 

Xavier do Nascimento – Coordenadora do Curso de Ciências Sociais Bacharelado, 

Maria Clara Mocellin – Coordenadora do Curso de Licenciatura em Ciências Sociais, 

Sergio Rossi Madruga – Coordenador do Curso de Ciências Contábeis, 

parabenizando-os pela posse no cargo e demonstrando a certeza da contribuição 

dos mesmos neste Conselho. Havendo quórum, iniciou a 487ª reunião do Conselho 

do CCSH e de imediato passou-se à PAUTA da reunião, conforme segue: Pauta – 

Indicação de membros para compor a Comissão Eleitoral Setorial Estatuinte/UFSM. 

O Presidente faz uma ampla explanação a respeito do assunto em pauta, ressaltando 

que, conforme Regimento encaminhado a todos os Conselheiros, o CCSH precisa 

indicar uma Comissão para organizar o processo eleitoral. Ressalta ainda o 

Presidente que, conforme consta do referido documento, “este processo elegerá 45% 

dos delegados (135 delegados, sendo 45 de cada categoria), sendo o primeiro a 

ocorrer. Será realizado por Centros (...), com chapas compostas pelas categorias 

Docente, Estudantil e Tecnico Administrativa em Educação e representação 

proporcional ao número de votos obtidos por cada chapa nas suas respectivas 

unidades”. E o CCSH terá a representação de cinco docentes, sete discentes e três 

TAEs. O Diretor continua lendo o regimento: “Artigo 6º - Compete às Comissões 
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Eleitorais Setoriais: I. Coordenar e organizar o processo de eleição nas suas 

respectivas Unidades; II. Processar e julgar originariamente: a. o registro e a 

cassação de registro das chapas apresentadas; b. as impugnações e recursos 

interpostos; c. do voto em separado. III. Publicar a relação das chapas inscritas; 

Ministério da Educação Universidade Federal de Santa Maria Comissão Estatuinte - 

Portaria 73.685 de 18/11/2014 4 IV. Providenciar o material necessário à eleição; V. 

Indicar e fiscalizar os componentes das Mesas Receptoras; VI. Indicar e determinar 

os locais e horários de funcionamento das Mesas Receptoras; VII. Credenciar os 

fiscais, indicados pelas chapas concorrentes, para que atuem junto às Mesas 

Receptoras e à Junta Apuradora; VIII. Encaminhar os resultados para a Comissão 

Central; IX. Os casos omissos neste regulamento serão resolvidos em pela Comissão 

Eleitoral Setorial, por maioria. §1º- Das decisões das Comissões Eleitorais Setoriais, 

caberá recurso à Comissão Eleitoral Central”. Ressalta ainda o Diretor o cronograma 

de atividades, sendo que hoje é o último dia para remeter a nominata que será tirada 

desta reunião e o dia 22/07/2016 está marcado para ser o dia das eleições nas 

unidades, então a referida comissão terá esse período para organizar o processo 

eleitoral. O Diretor continua sua fala, retomando a pauta e dizendo que é preciso a 

indicação dos nomes para comporem a Comissão Setorial que irá organizar o 

processo eleitoral, quais os locais de votação e o horário das mesmas. Em 

discussão: O Prof. Ernani esclarece que esta é uma primeira indicação, pois terão 

outras indicações referentes a cada categoria (docente, discente e TAE) e também 

referentes ao público externo. O Prof. Sergio lê a fórmula e fala que a mesma não 

contempla a paridade, pois se somente tiver um votante na categoria, seu voto 

representa 100% e faz algumas observações a respeito. Seguem algumas 

discussões sobre o tema. O Prof. Mauri esclarece que o documento foi elaborado 

pela comissão pré-estatuinte e esses são os índices. O Prof. Ernani também fala que 

seria importante, para esta indicação que está em discussão, de um representante de 

cada categoria, e a plenária considera que é uma boa representatividade e é aceita a 

sugestão. É sugerido que a reunião seja suspensa por cinco minutos para contatos e 

tratativas a respeito dos nomes. O Presidente suspende a reunião por cinco minutos. 

Passado o tempo solicitado, voltou-se para a pauta. Ficou estabelecido que serão 

indicados, para comporem a Comissão Eleitoral Setorial Estatuinte, três nomes, 

sendo um docente, um TAE e um discente. Proposta de nomes para comporem a 

Comissão Eleitoral Setorial Estatuinte: Professor André Zanki Cordenonsi, Técnico 

Administrativo em Educação Ubiratan Ronaldo Freitas e Acadêmico a ser indicado 
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pela Direção. Em votação: Aprovado por unanimidade. Proposta de locais e horários 

para votação: Colocação de quatro urnas no total, sendo localizadas no prédio 74C, 

no 74A, no prédio 351 (Antiga Reitoria) e no prédio 353 (Prédio de Apoio, Antigo 

Hospital) e o horário das 09:00 às 21:00. Em votação: Aprovado por unanimidade. 

Nada a 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. 

 


