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Aos vinte e cinco dias do mês de setembro 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 503ª Sessão Extraordinária do Conselho do CCSH. Estiveram presentes 

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

Izaguirry de Freitas Junior, Viviane Borelli, Julio Eduardo Rohenkohl, Mari Cleise 

Sandalowski, Angela Espíndola, André Cordenonsi, Frank Sautter, Sheila 

Kocourek, Ivo Elesbão, Marcelo Trevisan, Sonia Constante, Sergio Madruga, 

Anderson Denardin, Janaina do Nascimento, Maria Clara Mocellin, Laura Storch, 

Liliane Brignol, Janderle Rabaiolli, Elisangela Mortari, Rafael Oliveira, Nina 

Rodrigues, Silvestre Grzibowski, Beatriz Weber, José Renato da Silveira, Eliana 

Cogoy, Clarice Bastarz, Jordana Kneipp, Eugênio Simonetto, Breno Pereira, 

Everton Picolotto, Adriano Pereira, Luis Augusto Farinatti, Alberto Quintana, Jane 

Santos da Silva, Liara Missau, Mauricio Severo, Paulo Roberto Langwinski. Rui 

Tiago Alves, Felipe Corrêa Machado, João Victor Machado e Raquel Cadoná. 

Justificaram a ausência os conselheiros Fernanda Pedrazzi, Roni Storti e Igor 

Castellano da Silva. Havendo quórum, foi iniciada a 503ª reunião extraordinária 

do Conselho do CCSH. Ao iniciar os trabalhos o Presidente deu POSSE aos 

Conselheiros, Alberto Manuel Quintana - Coordenador pró-tempore do Curso – 

Programa de Pós-Graduação em Psicologia da Saúde, Marcelo Trevisan - 

Coordenador do Curso de Administração Noturno, Frank Thomas Sautter – Chefe 

do Departamento de Filosofia, Julio Eduardo Rohenkohl, Chefe Substituto do 

Departamento de Economia e Relações Internacionais, Mauricio Severo, 

representante dos TAEs, e Raquel Cadoná, representante discente, dando aos 

novos conselheiros as boas vindas aos trabalhos neste Conselho, que muito 

contribuirão para o crescimento do CCSH. O Presidente passa imediatamente à 

PAUTA: Deliberações referentes ao Processo de sucessão no CCSH. O 

Presidente começa sua fala fazendo uma ampla explicação a respeito de Eleição 

e Consulta. Informa que a eleição, com designação de uma lista tríplice, deve ser 

realizada baseada na LDB que prevê uma consulta na proporção 70/30, sendo 
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70% aos professores e 30% aos alunos e TAEs. O Presidente esclarece que a 

UFSM vem realizando uma forma de consulta externa com uma 

proporcionalidade diferente. Continua o Diretor explicando que a eleição passada 

no CCSH foi baseada em uma consulta à comunidade com uma 

proporcionalidade decida pelo Conselho do Centro. O Diretor então encaminha 

as decisões, conforme segue: A primeira decisão a ser tomada neste Conselho 

diz respeito à consulta à comunidade. O Presidente coloca em votação a 

proposta: Será utilizada uma consulta externa ao Conselho ou não? Em Votação: 

Aprovada, por unanimidade a proposta de consulta extraoficial à 

comunidade externa ao Conselho do CCSH. A segunda decisão diz respeito 

às deliberações sobre a forma de consulta. O Presidente informa utilizará como 

proposta da mesa a forma de consulta anterior, utilizada no CCSH, na consulta 

anterior, foi realizada com base na proporcionalidade, sendo que 1/3 dos TAEs 

foi colocado junto ao 1/3 dos docentes, ficando 2/3 para TAEs e docentes e ficou 

preservado 1/3 aos alunos e apresenta a proposta da mesa: 1/3 para os discentes 

e 2/3 para TAEs e docentes. Em discussão: O conselheiro Mauricio Severo 

apresenta uma proposta que contempla 1/3 para os TAEs, 1/3 para os docentes 

e 1/3 para os discentes e justifica sua proposta, sendo que o Diretor esclarece a 

respeito da proporcionalidade. O Prof. Madruga pergunta os quocientes de cada 

um dos segmentos, o que é realizado. O conselheiro João Victor fala que na 

proporcionalidade que está sendo proposta, o voto dos alunos fica insignificante 

e também a conselheira Raquel quer saber o motivo de ser dividido e o Presidente 

esclarece que todos os segmentos têm 1/3 e o que diferencia é o tamanho do 

segmento. O Prof. Quintana fala a respeito da proposta da LDB. O Conselheiro 

Mauricio fala, e pede que conste em Ata "que os conselheiros que votarem pela 

proposta de dissolução da população de TAEs e docentes no mesmo 

denominador, proposta 1/3 e 2/3, não se constranjam em apoiar no próximo 

período de eleição para sucessão de reitor, uma moção, do conselho do CCSH 

ao conselho universitário, de utilização da mesma fórmula aprovada aqui neste 

conselho, dado que o argumento utilizado aqui é o da isonomia dos pesos de 

votos entre TAEs e docentes." O Presidente fala que isso não diz respeito ao 

assunto em pauta e poderia ser tratado em outra ocasião. O Presidente fala que 

existe duas propostas. Primeira Proposta: Consulta extraoficial à comunidade 

externa ao Conselho do CCSH, na proporção 2/3 aos docentes e TAEs e 1/3 aos 

discentes. Segunda Proposta: Consulta extraoficial à comunidade externa ao 
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Conselho do CCSH na proporção 1/3 aos docentes, 1/3 aos TAES e 1/3 aos 

discentes. O Presidente coloca em votação a primeira proposta que, sendo 

aprovada elimina a outra proposta. Se for rejeitada, ganha a segunda proposta. 

Em votação: Aprovada, com sete votos contra, a primeira proposta de consulta  

extraoficial à comunidade externa ao Conselho do CCSH na 

proporcionalidade de 2/3 aos docentes e TAEs em conjunto e 1/3 aos 

discentes. O Presidente encaminha a terceira discussão que diz respeito ao 

Colégio Eleitoral e encaminha a proposta de que o Colégio Eleitoral será formado 

por todos os docentes ativos lotados no CCSH, todos os TAEs ativos lotados no 

CCSH e todos os alunos regularmente matriculados e com matrícula nos Cursos 

do CCSH no segundo semestre de 2017. Os alunos dos cursos EAD do CCSH 

também votam, mas esclarece que a votação é exclusivamente na sede. O Prof. 

Breno pede esclarecimentos a respeito de servidores com mais de uma matrícula 

e é informado que vale o que foi definido para a consulta à Reitoria, ou seja, vale 

o voto no segmento de maior valor e vota apenas uma vez. Em votação: 

Aprovada, por unanimidade, a proposta que estabelece que possam votar os 

docentes e TAEs ativos e lotados no CCSH e alunos regularmente 

matriculados ativos e com número de matrícula em cursos presenciais e 

EAD do CCSH (excluídos aqueles com trancamento total de matrícula) e que 

a consulta seja exclusivamente na sede (Santa Maria).  A quarta discussão 

diz respeito à equação e a mesa propõe que conste o número total de cada 

categoria apto a votar no denominador da equação. Em votação: Aprovado por 

unanimidade. O Presidente encaminha a discussão a respeito da data da 

Consulta e o Conselheiro Mauricio propõe o dia 31 de outubro, tendo em vista um 

indicativo de greve dos TAEs, com duas semanas anteriores para a campanha. 

Em votação: Aprovada por unanimidade. O Presidente encaminha a composição 

da Comissão Eleitoral e propõe que seja constituída por dois docentes, dois TAEs 

e dois discentes, externos ao Conselho. Colocada em votação, a mesma foi 

aprovada por unanimidade. O Presidente solicita que os Conselheiros indiquem 

nomes para a composição da Comissão Eleitoral.  A conselheira Jane Santos da 

Silva indica o nome dos TAEs Tiago Guterres de Freitas e Nilson Amaury Siqueira 

e informa que eles foram consultados e aceitaram. Em votação: Aprovado por 

unanimidade. A Profª. Scheila Kocourek propõe o nome da Profª. Carolina Goerck 

e a Profª. Mari Cleise Sandalowski propõe o nome do Prof. Reginaldo Teixeira 

Perez e informam que os mesmos foram consultados e aceitaram. Em votação: 
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Aprovado por unanimidade. O representante dos alunos Felipe Machado indica 

o nome da acadêmica Caroline Morsch e a Profª. Janaina indica o nome do 

acadêmico Elizandro Silveira da Silva, que também foram consultados e 

aceitaram. Em votação: Aprovado por unanimidade. Então a Comissão 

Eleitoral fica constituída e composta pelos seguintes membros: Docentes: 

Reginaldo Teixeira Perez e Carolina Goerck, TAEs: Tiago Guterres de 

Freitas e Nilson Amaury Siqueira e Discentes: Caroline Morsch e Elizandro 

Silveira da Silva. O Prof. Breno sugere que se fale com o CPD para que as 

próximas consultas sejam eletrônicas. O Presidente enaltece a forma consciente 

e madura com que o Conselho encaminhou este processo de preparação de 

sucessão no CCSH. Nada mais havendo a tratar, o Presidente declara encerrada 

a presente sessão. E para constar, eu, Ivonisa Abreu, Secretária do CCSH, lavrei 

a presente Ata que assino com o Senhor Presidente. 

 


