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Aos trinta e um dias do mês de outubro 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 

493ª Sessão Extraordinária do Conselho do CCSH. Estiveram presentes os 

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

Izaguirry de Freitas Junior, Viviane Borelli, Adriano José Pereira, Mari Cleise 

Sandalowski, Rogério Saucedo Corrêa, Silvio Vasconcellos, Luis Augusto Farinatti, 

Cristina Fraga, Vania Costa, Marcelo Trevisan, Sonia Constante, Sergio Madruga, 

Anderson Denardin, Janaina do Nascimento, Maria Clara Mocellin, Rondon de 

Castro, Liliane Dutra Brignol, Juliana Petermann, Rejane Pozobon, Rafael Santos de 

Oliveira, Angela Espíndola, Carlos Sartori, Silvestre Grzibowiski, Beatriz Weber, 

Hector Bonifacino, Clandia Gomes, Breno Diniz Pereira, Débora Leitão, Eugênia 

Barichello, Luis Ernani Araujo, Julio Eduardo Rohenkohl, Maria Medianeira Padoin, 

Samara dos Santos, Atila Augusto Stock da Rosa, Estevan Poll, Jane Santos da Silva 

e Mauricio Severo. Justificaram a ausência os Conselheiros, Carolina Bender, 

Fernanda Pedrazzi, Sheila Kocourek e Frank Sautter. Ao iniciar os trabalhos o 

Presidente deu POSSE aos conselheiros Atila Augusto Stock da Rosa, Coordenador 

do Curso – Programa de Pós-graduação Profissionalizante em Patrimônio Cultural, 

Julio Eduardo Rohenkohl, Coordenador pró-tempore do Programa de Pós-graduação 

em Economia e Desenvolvimento e Rogério Saucedo Côrrea, Chefe Substituto do 

Departamento de Filosofia, Cristina Fraga, Chefe Substituta do Departamento de 

Serviço Social e, ao destacar os novos desafios nos cargos, apresentou os 

cumprimentos pela posse neste Conselho. Havendo quórum, iniciou a 493ª reunião 

do Conselho do CCSH. De imediato passou-se à PAUTA da reunião: Pauta única – 

PROCESSOS EM VISTA: Processo nº 23081.013805/2015-51 - Solicita transferência 

do Curso de Bacharelado em Administração da UDESSM para o Centro de Ciências 

Sociais e Humanas - Interessado: Unidade Descentralizada de Educação Superior da 

UFSM em Silveira Martins - UDESSM; Processo nº 23081.013804/2015-14 - Solicita 

transferência do Departamento Multidisciplinar da UDESSM para o Centro de 

Ciências Sociais e Humanas. Interessado: Unidade Descentralizada de Educação 

Superior da UFSM em Silveira Martins - UDESSM; Processo nº 23081.013808/2015-
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94 - Solicita transferência do Curso Superior de Tecnologia em Gestão de Turismo da 

UDESSM para o Centro de Ciências Sociais e Humanas. Interessado: Unidade 

Descentralizada de Educação Superior da UFSM em Silveira Martins – UDESSM. 

Relator conselheiro de vista: Profª. Flávia Luciane Scherer. Relator conselheiro: Prof. 

Mauri Leodir Löbler. O Presidente abre os trabalhos e retoma da discussão dos 

processos em pauta, que foi interrompida na reunião anterior, fazendo uma 

explanação do assunto e abrindo para discussão. A Profª. Beatriz Weber solicita a 

palavra e informa que tem uma proposta, em adendo à proposta em vista, conforme 

segue: PARECER DE PLENÁRIA COMPLEMENTANDO O PARECER DE VISTA: 

Atualmente o Curso de Turismo dispõe de 09 professores (8 + 1 concurso aberto) 

para atender 50 alunos. O Curso de Administração dispõe de 8 professores para 

atender 50 alunos. A referida professora faz uma continuação da proposta realizada 

pela Conselheira Professora Flávia Luciane Scherer na reunião 492ª, realizada no dia 

03 de outubro de 2016: Curso Tecnólogo em Turismo (50 alunos) - Curso de 

Graduação em Administração (50 alunos) - 17 professores passarão do 

Departamento Multidisciplinar da UDESSM para o CCSH: DOCENTES: 8 docentes 

migram para o Departamento de Ciências Administrativas - Criação do Departamento 

de Turismo com 9 docentes (sendo necessário 1 FG chefe; 1 FG secretário; 1 TAE) - 

Curso Tecnólogo em Turismo (com 50 vagas sendo necessário 1 FG  coordenador; 1 

FG secretário; 1 TAE) – ALUNOS: Vagas atualmente no Curso de Administração da 

UDESSM: 50 vagas. Proposta de distribuição: 10 vagas Curso de Administração 

diurno, 10 vagas Curso de Administração noturno; 10 vagas Curso de História - 10 

vagas Curso de Psicologia. 2 vagas Curso de Jornalismo; 2 vagas Curso de 

Relações Públicas; 2 vagas Curso de Produção Editorial; 2 vagas Curso de 

Publicidade e Propaganda; 2 vagas Curso de Ciências Contábeis. Docentes: 

Departamento de História recebe 1 vaga docente – SIAPE disponibilizado pelo DCA. 

Departamento de Psicologia recebe 1 vaga docente – SIAPE disponibilizado pelo 

DCA – Departamento de Ciências da Comunicação recebe 1 vaga docente – SIAPE 

disponibilizado pelo DCA. Mantém-se as demais condições do parecer do relator de 

vista, são elas: - 25 computadores para uso no laboratório de informática do CCSH; - 

todos os livros das áreas, estantes e 1 técnico administrativo para auxiliar na 

biblioteca setorial do CCSH; todo o mobiliário inventariado; - o CCSH ficará em 

espaços da Antiga Reitoria, a ser discutido na Comissão de Espaço Físico. O 

Presidente esclarece que esta é uma continuação da proposta de vista, apresentada 

pela Profª. Flávia Scherer, mas que a proposta inicial fala em duas vagas docentes 
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disponibilizadas pelo DCA. A Profª. Flávia informa que o DCA pode disponibilizar as 

três vagas docentes. Continua a professora, dizendo que apoia o adendo ao parecer 

de vista, pois torna mais clara a proposta apresentada em seu parecer e vai ao 

encontro à fala do Professor Reitor, que disse que os docentes acompanham os 

discentes. Ressalta ainda a professora  que os SIAPES (vagas) serão 

disponibilizados, após os docentes da UDESSM serem lotados no DCA. O Diretor 

esclarece que, como os docentes do Curso de Administração da UDESSM migram 

para o DCA, o referido departamento se responsabiliza pela oferta das disciplinas até 

o encerramento do Curso da UDESSM, atendendo os alunos até a conclusão do 

mesmo. Sendo que a partir dessa data encerra-se o ingresso no Curso de 

Administração da UDESSM. O Prof. Breno fala nas três propostas. Sobre a primeira, 

como ficou esclarecido através da reunião com o Reitor, fica inviabilizada. Sobre a 

segunda proposta, o Prof. Breno fala que, com extinção de um órgão, aqueles que 

fizeram concurso para o lugar, podem escolher onde irão ficar, dentro ou até mesmo 

fora da universidade, ressaltando ainda que “não temos garantia que os professores 

serão alocados no departamento A, B ou C”. Em relação às vagas, salienta que as 

vagas aprovadas no DCA são para concurso em Administração da Produção. 

Também questiona as vagas discentes, pois “departamento não aumenta vaga e 

gostaria de saber se existe ata de cursos aumentando essas vagas”. E sobre a 

terceira proposta, ressalta que ela vem sendo trabalhada a algum tempo e ressalta a 

importância de criar algo na área de Administração Pública. A Profª. Viviane informa 

que o Departamento de Ciências da Comunicação fez uma consulta aos quatro 

Cursos, Curso de Jornalismo, Curso de Relações Públicas, Curso de Produção 

Editorial e Curso de Publicidade e Propaganda. Ressalta que foi trabalhado em 

relação à proposta de vista. Informa também que o aumento de vagas discentes foi 

aprovado pelos colegiados dos cursos citados e pelo Departamento, condicionado `a 

disponibilidade de uma vaga docente imediata e a Profª. Flávia esclarece que, 

conforme dados fornecidos pela PROGEP, o DCA já pode disponibilizar as três 

vagas docentes. A Profª. Vania Costa informa que o Colegiado dos Cursos de 

Administração aprovou o aumento de vagas no Curso Diurno e no Curso Noturno. A 

Profª. Beatriz informa que tanto o Colegiado do Curso de História como o 

Departamento aprovaram o aumento das vagas, desde que seja disponibilizada uma 

vaga docente. O Prof. Silvio informa que em reunião de todos os professores, foi 

aprovado o aumento de vagas para o Curso de Psicologia, com a condição de 

receber uma vaga docente. O Prof. Ernani fala de sua preocupação e gostaria de 
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ouvir a proposta do Prof. Breno. O Presidente faz um esclarecimento referente às 

preocupações existentes, e informa que tem um memorando do DCA, em data 

posterior à última reunião, em que os professores do DCA informam: “tomamos 

ciência de que o professor Breno Diniz Pereira apresentou na reunão do Conselho do 

Centro de Ciências Sociais e Humanas uma proposta de plenária, sugerindo a 

criação de um Departamento de Administração Pública. Vimos por meio deste 

manifestar nossa total contrariedade a tal fato, que em nada representa os interesses 

da ciência da administração e do Departamento de Ciências Administrativas”. Então 

o Presidente esclarece que na proposta apresentada pelo Prof. Breno, o 

Departamento de Ciências Administrativas não foi ouvido. E que a proposta de saída 

de professores do DCA, de entrada de professores, de criação de departamento e 

criação de novo curso, é de cunho pessoal. Ressalta ainda o Diretor que, se é para 

ouvir departamentos e cursos, isso vale para todos.  O Prof. Breno fala a respeito de 

que alguns professores o procuraram para formular a proposta e de processos 

administrativos existentes. Fala sobre conflitos existentes no DCA, sendo que dois 

professores estão lotados no CCSH e que outros professores pediram a remoção 

para o Centro, a ponto de “criar um Departamento no Centro e esses professores não 

querem ficar nesse embate que não vai levar a nada”. Fala também que existem 

processos administrativos e a via judicial que já estão sendo tomados. O Diretor 

retoma a palavra e esclarece que os problemas do DCA que recorrentemente voltam 

a este Conselho, devem ser resolvidos no DCA, para o bem de todos os 

conselheiros. Ressalta ainda que sabe de todos os processos existentes, pois existe 

um gasto enorme de tempo, respondendo a esses processos. Mas que os problemas 

existentes devem ser tratados dentro da própria subunidade. O Prof. Ernani fala a 

respeito do esclarecimento do Diretor e coloca algumas preocupações que são 

esclarecidas. A Profª. Beatriz recupera a fala do Professor Reitor no sentido de  

resolver a questão da melhor forma possível, considerando que estamos tratando 

sobre colegas docentes e sobre alunos e de que o adendo apresentado por ela é 

uma tentativa de atender a esse apelo solucionando o problema. A Profª. Medianeira 

ressalta que é uma reestruturação e não a criação de uma nova estrutura e que a 

universidade é um todo e que as partes devem se equilibrar dentro dessas questões. 

O Prof. Madruga também fala de que o Curso de Ciências Contábeis se 

disponibilizou a receber vagas discentes. Fala também que muitos professores da 

UDESSM já se manifestaram no processo, indicando que gostariam de serem 

lotados no DCA e faz outras considerações. O Conselheiro Mauricio fala de que a 
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proposta não tem urgência de ser votada e que, como representante dos TAEs, 

gostaria de ver discutida a proposta de criação de curso na área pública. O Prof. 

Mauri informa que a Direção não tem nenhuma restrição quanto a criação de cursos 

tecnólogo, de graduação, de mestrado ou de doutorado na área de Administração 

Pública, tanto que está apoiando as iniciativas existentes, mas que, neste caso, é 

uma questão interna do DCA. O Prof. Átila pede esclarecimentos a respeito do 

desdobramento dos processos e é informado que o assunto já foi discutido em 

reunião anterior e ficou decidido votação em bloco. O Diretor faz o encaminhamento 

da seguinte maneira: Coloca o parecer de vista, acrescido com o adendo da Profª. 

Beatriz em votação que, sendo aprovado, encerraria a reunião. Não sendo aprovado, 

outros encaminhamentos seriam necessários. Em votação: Aprovado o Parecer de 

Vista, acrescido do adendo da Profª. Beatriz Weber, com três votos em contrário. 

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. 

 


