
 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA 
CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS E HUMANAS 

CONSELHO DO CENTRO 
ATA DA 497ª SESSÃO ORDINÁRIA 
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Aos três dias do mês de abril 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 Diretor do Centro, Prof. Mauri Leodir Löbler, iniciou a 497ª Sessão 

Ordinária 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, Arthur Dornelles Junior, Angela Espindola, Frank 

Sautter, José Martinho Remedi, Sheila Kocourek, Ivo Elesbão, Vania Costa, Marcelo 

Trevisan, Sergio Madruga, Anderson Denardin, Janaína do Nascimento, Maria Clara 

Mocellin, Rondon de Castro, Liliane Dutra Brignol, Janderle Rabaiolli, Valéria do 

Nascimento, Cesar Schirmer dos Santos, Silvestre Grzibowski, Beatriz Weber, Hector 

Bonifacino, José Renato Silveira, Fabio Caviraghi,  Clarice Bastarz, Sirlei Glasenapp, 

Gilnei de Moura, Breno Pereira, Rosana Campos, Cassio Tomaim, Jânia Saldanha, 

Julio Rohenkohl, Maria Medianeira Padoin, Samara dos Santos, Jane Santos da Silva, 

Paulo Roberto Langwinski, Rui Tiago Alves, Liara Missau e Roni Storti de Barros. 

Justificaram a ausência os conselheiros Jorge Alberto Soares Cruz, Fernanda 

Pedrazzi, Sonia Constante e Elisangela Mortari. Ao iniciar os trabalhos o Presidente 

deu POSSE aos conselheiros Jânia Maria Lopes Saldanha - Coordenadora Substituta 

do PPG em Direito; Ney Izaguirry de Freitas Junior – Departamento de Ciências 

Contábeis; Gilnei de Moura, Coordenador Substituto do PPGA e Representação dos 

TAES: Liara Missau, cumprimentando-os pelos encargos assumidos e desejando que 

ajudem este conselho no melhor desempenho das atividades. Havendo quórum, foi 

iniciada a 497ª reunião do Conselho do CCSH. O Presidente colocou em votação a 

Ata da 496ª reunião ordinária. Em votação: Aprovada por unanimidade. O Presidente 

solicita à Plenária autorização para que a Comissão do PDU (Pauta 1) passe para a 

Pauta sete. Em votação: Aprovado por unanimidade. De imediato passou-se à 

PAUTA da reunião, conforme segue: Pauta 1 - Processo nº 23081.026570/2016-48 - 

Solicita redistribuição para a Universidade Federal de Santa Maria. Interessado: 

Dioneia Dalcin. O Presidente solicita o parecer da CLN e o Prof. Sergio Madruga faz a 

leitura do parecer que indefere o pedido. Em votação: aprovado por unanimidade. 

Pauta 2 - Processo nº. 23081.001756/2017-75 - Encaminha para aprovação o Estatuto 

do Diretório Acadêmico do Curso de Ciências Econômicas. - Interessado: Diretório 

Acadêmico do curso de Ciências Econômicas. O Presidente solicita o parecer da CLN 

e o Prof. Sergio Madruga faz a leitura do parecer favorável ao solicitado. Em votação: 
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aprovado por unanimidade. Pauta 3 - Processo nº 23081.010937/2017-92 - 

Homologação da seleção para professor visitante - Edital 197 de 14 de dezembro de 

2016. Interessado: Curso - Programa Mestrado Profissional em Gestão de 

Organizações Públicas e Processo nº 23081.034956/2016-23 - Solicita vaga em edital 

de seleção para professor visitante ou professor visitante estrangeiro. Interessado: 

Breno Augusto Diniz      Pereira. O Presidente solicita o parecer da CLN e o Prof. 

Anderson Denardin faz a leitura do parecer em que Foi aprovado o candidato Adolfo 

Alberto Vanti, com nota final 9,40 (nove vírgula quarenta). A análise do processo 

evidenciou a sua correta instrumentalização, contendo toda a documentação exigida 

pela Resolução N. 028/2016 – UFSM. Diante disso, o parecer da CLN é favorável à 

Homologação do resultado do processo seletivo simplificado para professor visitante. 

Em votação: aprovado por unanimidade. Pauta 4 - Processo nº 23081.034930/2016-

85 - Solicita vaga em edital de seleção para professor visitante ou professor visitante 

estrangeiro. Interessado: Maria Medianeira Padoin. O Presidente solicita o parecer da 

CLN e o Prof. Anderson Denardin faz a leitura do parecer em que foi aprovado o 

candidato Robert Sterling Rose, com nota final 10,00 (dez). A análise do processo 

evidenciou a sua correta instrumentalização, contendo toda a documentação exigida 

pela Resolução N. 028/2016 – UFSM. Diante disso, o parecer da CLN é favorável à 

Homologação do resultado do processo seletivo simplificado para professor visitante. 

Em votação: aprovado por unanimidade. Pauta 5 - Processo nº 23081.037054/2016-

49 - Concurso público para professor adjunto na área de Filosofia/Epistemologia. 

Interessado: Departamento de Filosofia – FAF. O Presidente solicita o parecer da CLN 

e o Prof. Anderson Denardin faz a leitura do parecer em que foram aprovados cinco 

candidatos, sendo em primeiro lugar Tiegue Vieira Rodrigues, com média final 9,09 

(nove vírgula zero nove); em segundo lugar Mitieli Seixas da Silva, com média final 

8,37 (oito vírgula trinta e sete); em terceiro lugar Rogel Esteves de Oliveira, com média 

final 8,04 (oito vírgula zero quatro); em quarto lugar Luiz Paulo da Cas Cichoski com 

média final 7,36 (sete vírgula trinta e seis, e em quinto lugar  Giovanni Rolla com média 

final 7,17 (sete vírgula dezessete). A análise do processo evidenciou a sua correta 

instrumentalização, contendo toda a documentação exigida pela Resolução N. 

030/2013 – UFSM. Diante disso, o parecer da CLN é favorável à Homologação do 

resultado do concurso. Em votação: aprovado por unanimidade. Pauta 6 - Processo 

nº 23081.039780/2016-04 - Concurso público para professor adjunto I, na área de 

Comunicação/Rádio e televisão. Interessado: Departamento de Ciências da 

Comunicação. O Presidente solicita o parecer da CLN e o Prof. Anderson Denardin faz 

a leitura do parecer em que foram aprovados oito candidatos, sendo em primeiro lugar 
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Maicon Elias Kroth com média final 8,89 (oito vírgula oitenta e nove); em segundo lugar 

Mirian Redin de Quadros com média final 8,50 (oito vírgula cinqüenta); em terceiro 

lugar Luciana Menezes Carvalho com média final 8,16 (oito vírgula dezesseis); em 

quarto lugar Neli Fabiane Mombelli com média final 8,05 (oito vírgula zero cinco); em 

quinto lugar Alexandre Rossato Augusti com média final 7,48 (sete vírgula quarenta e 

oito; em sexto lugar Carine Felkl Prevedello com média final 7,25 (sete vírgula vinte e 

cinco); em sétimo lugar Natália Martins Flores com média final 7,05 (sete vírgula zero 

cinco) e em oitavo lugar Tabita Strassburger com média final 7,04 (sete vírgula zero 

quatro). A análise do processo evidenciou a sua correta instrumentalização, contendo 

toda a documentação exigida pela Resolução N. 030/2013 – UFSM. Diante disso, o 

parecer da CLN é favorável à Homologação do resultado do concurso. Em votação: 

aprovado por unanimidade. Pauta 7 - Apresentação da proposta dos tópicos: Missão, 

Visão e Valores do PDU. O Representante da Comissão, Adm. Ives Gallon apresenta 

o resultado da consulta realizada nas subunidades do CCSH sobre os tópicos Missão, 

Visão e Valores que constam do PDI da UFSM. Faz uma explanação mantendo os 

tópicos iguais aos da UFSM e outra com as alterações sugeridas, conforme segue: 

Missão: “Construir e difundir conhecimento, comprometido com a formação de pessoas 

com visão humanística e senso crítico, capazes de inovar e contribuir com o 

desenvolvimento da sociedade, de modo sustentável”. Foi colocada em votação a 

Missão com as alterações sugeridas. Em votação: Aprovado por unanimidade. Visão: 

“O CCSH ser reconhecido como uma unidade acadêmica de excelência na construção 

e difusão do conhecimento, comprometido com o desenvolvimento da sociedade, de 

modo inovador e sustentável”. Foi colocada em votação a Visão com as alterações 

sugeridas. Em votação: Aprovado por unanimidade. Valores: Liberdade; Democracia; 

Ética; Justiça; Respeito à identidade e à diversidade; Compromisso social; Inovação; 

Responsabilidade; Excelência acadêmica; Sustentabilidade. Foi colocado em votação 

os Valores com as alterações sugeridas. Em votação: Aprovado por unanimidade. Foi 

apresentada a proposta para as próximas etapas: Análise SWOT com conselheiros e 

representantes das subunidades. Será entregue dados para análise no dia 08 de maio 

e a Comissão do PDU destaca dois questionamentos para serem discutidos nas 

subunidades, que são: 1) Quais as oportunidades você visualiza para o Ensino, 

Pesquisa e Extensão? 2) Quais as forças você identifica na sua unidade? Também 

ficou acertada reunião para discutir a análise SWOT do CCSH no dia 15 de maio. O 

Presidente agradece o trabalho até agora desenvolvido pela Comissão. Pauta 8 - 

Recomposição de Comissões: O Presidente informa que a Profª. Clandia Gomes 

solicitou sua saída da comissão de Pesquisa e é necessário recompor a referida 
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comissão. A Profª. Liliane Dutra Brignol se candidata para a vaga e, não havendo mais 

interessados, é colocada em votação: aprovado por unanimidade. O Presidente 

apresenta a composição da Comissão Setorial de Avaliação com os seguintes nomes: 

Professores: Angela Araújo da Silveira Espíndola, Ivo Elesbão e Mariana Flores da 

Cunha Thompson Flores; TAEs Ives Gallon e Tiago Guterres de Freitas; Discentes 

Glauco Oliveira Rodrigues e Ana Julia Moreira Rebolho. Em votação: aprovado por 

unanimidade. Referente ao Memo. Circ. 022/16-PROGRAD a respeito de 

representação discente, o Presidente informa que é necessário indicar dois nomes, 

sendo um titular e um suplente e, conforme foi encaminhado pelos cursos, foram 

indicados cinco nomes. Após discussão optou-se por fazer sorteio dos nomes, o que 

foi aprovado por unanimidade. Feito o sorteio, foram indicados os acadêmicos 

Carolina Orquen do Nascimento (titular) e Richard Nozario da Silva Prestes (suplente). 

Em votação: aprovado por unanimidade. A respeito do Memo. Circ. 003/17-

PROGRAD, que solicita a indicação de um docente para representar o CCSH no 

Comitê Gestor do Fundo de Incentivo ao Ensino, a Profª. Vania Costa se candidata 

para a vaga e, não havendo mais interessados, é colocada em votação: aprovado por 

unanimidade. ASSUNTOS GERAIS: A Profª. Medianeira informa sua participação em 

reunião do Comitê da PRPGP de INICIAÇÃO CIENTÍFICA e fala que haverá mudanças 

nos editais para sanar alguns problemas ocorridos e solicita que os representantes do 

CCSH possam comparecer em maior número, para aprimorar as decisões tomadas. 

Solicita também que a representante do GEAIC também possa comparecer como 

ouvinte. O Prof. Breno pede a palavra e expõe sua preocupação com a ocupação das 

salas de aula, solicitando que a Comissão de Espaço Físico possa otimizar o uso das 

mesmas. Ainda o Prof. Breno se refere a outro assunto, tema da última reunião do 

CONSU, a respeito da distribuição orçamentária e ao corte no orçamento, e sugere 

que o CCSH faça um posicionamento frente ao que está acontecendo. O Prof. Mauri 

informa a respeito de reunião no Gabinete do Reitor, onde foi discutida a minuta da 

Resolução do Centro de Convenções e informa que a mesma será encaminhada aos 

conselheiros. O Prof. Frank manifesta sua preocupação com os restaurantes licitados, 

externos à UFSM, que oferecem refeições para a comunidade acadêmica, pois deixam 

a desejar em termos de qualidade. O Presidente informa que está sendo realizado um 

levantamento dos itens de patrimônio permanente da Instituição, sendo que o Pró-

Reitor de Administração participou de reunião junto aos Diretores, e solicita que deem 

especial atenção ao assunto. E para constar, eu, Ivonisa Abreu, Secretária do CCSH, 

lavrei a presente Ata que assino com o Senhor Presidente. 

 


