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Aos quinze dias do mês de março de 2011, às 14:00 horas, na sala 4204 do Pavilhão 
04, Campus Carreiros, ocorreu a reunião extraordinária do Conselho do Instituto de Ciências 
Humanas e da Informação com a presença dos seguintes membros: Adriana Kivanski de 
Senna, Maria de Fátima Santos Maia, Angélica Corvello Schwalbe, Artur Henrique Franco 
Barcelos, Cassiane de Freitas Paixão, Cesar Augusto Ávila Martins, Derocina Alves Campos 
Sosa, Egeu Gomez Esteves, Juarez José Rodrigues Fuão, Karen Eidelwein, Margarete 
Fagundes de Fagundes Martial Raymond Henri Pouguet, Nelson Pereira Theodosio, Pedro de 
Souza Quevedo Neto, Renata Braz Gonçalves, Rita de Cássica Portela da Silva, Rosilene 
Mendonça Dutra, Solismar Fraga Martins, Valéria Raquel Bertotti, Vera Torres das Neves e 
Eloisa Elena Santos da Silva. Justificaram a ausência os membros Adriana Lessa Cardoso, 
Daniel Oliveira Mesquita, Ieda Maria Monte, Juliana Niehues Gonçalves de Lima e Michel 
Constantino Figueira. Estavam presentes como convidados Max Marcell Oliveira da Silva e 
Paulo Afonso Pires Junior. Dando início a reunião, a Diretora do Instituto de Ciências 
Humanas e da Informação apresentou ao Conselho a Indicação 008/11  com a homologação 
dos atos e resultados do concurso público na área de Sociologia, como se segue: “Aos 28 dias 
de fevereiro iniciou o concurso público para docente na área de Sociologia, em decorrência da 
redistribuição do prof. Hélio Alves para a UFRGS. Aos vinte e três dias do mês de dezembro 
de 2010 foi publicado o edital de número 15, constando o processo de número 
23116.006954/2010-12 do Instituto de Ciências Humanas e da Informação, referente a 
concurso público para preenchimento de vaga de professor Adjunto 40h-DE para a área de 
Sociologia. A portaria número 2389/2010 designou para a banca examinadora os seguintes 
professores: Maíra Baumgarten Corrêa (presidente), Francisco Vargas (membro), Cassiane 
Freitas Paixão (membro) e Luis Fernando Minasi (suplente). Aos trinta dias do mês de 
dezembro de 2010, nova portaria (n. 2536/2010) altera a composição da banca examinadora, 
substituindo o Professor Francisco Vargas pelo Professor Helio Ricardo do Couto Alves. Aos 
dezoito dias do mês de janeiro de 2011 a banca homologou as seguintes inscrições: Clarissa 
Franzoi Dri; Marcus Vinicius Spolle; Eliza Mara Lozano Costa; Juliana Amoretti. Aos oito dias 
do mês de fevereiro foi publicado o cronograma das atividades referentes ao concurso. Aos 
vinte oito dias do mês de fevereiro às 8h30m, na sala Ilhas do Cidec-Sul, foram abertas as 
atividades do concurso. Logo em seguida foi iniciada a prova escrita, para a qual 
compareceram os seguintes candidatos: Marcus Vinicius Spolle; Eliza Mara Lozano Costa; 
Juliana Amoretti. O ponto sorteado foi o de número 1: “Poder e Dominação”. Após o sorteio os 
candidatos preencheram as fichas de identificação, colocando-as em um envelope que foi 
lacrado e assinado por todos os candidatos e pelos membros da banca. A prova escrita 
iniciou-se às nove horas e quinze minutos, tendo encerrado às treze horas e quinze minutos. A 
banca examinadora reuniu-se às 14h30m do mesmo dia para correção destas provas o que foi 
concluído às 17h30m. No mesmo dia, na sala Ilhas do CIDEC-SUL às 18h, o resultado foi 
anunciado e foram abertos os envelopes de identificação. Imediatamente passou-se ao sorteio 
dos pontos da prova didática, tendo sido sorteados na ordem abaixo os seguintes pontos: 
ponto 04, “Perspectivas Teóricas na Sociologia Hoje” para a candidata Eliza Mara Lozano 
Costa; ponto 09, “Estado, Mercado e Sociedade”, para o candidato Marcus Vinicius Spolle, e 
ponto 07, “Sociedade Civil, Novos Atores Sociais e Participação Política”, para a candidata 
Juliana Amoretti. Aos dois dias do mês de março, na Sala Ilhas do Cidec Sul,  realizaram as 
provas didáticas os seguintes candidatos, nos seguintes horários: Eliza Mara Lozano Costa, 
às 8h30m; Marcus Vinicius Spolle às 9h30m e Juliana Amoretti às 10h30m. Às 12h do mesmo 
dia, a banca se reuniu para avaliar a prova didática, tendo anunciado os resultados da mesma 
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às 13h30m. Foram aprovados nesta prova os candidatos Eliza Mara Lozano Costa e Marcus 
Vinicius Spolle. Logo a seguir passou-se à prova de defesa de proposta de trabalho, realizada 
pelos candidatos aprovados na prova didática. Entre as 16h30m e 17h30m, a banca reuniu-se 
na sala B-12 para avaliar os títulos dos candidatos. Às 17h40m, a banca tabulou as notas do 
concurso, tendo sido considerados aprovados, em ordem de classificação, os candidatos Eliza 
Mara Lozano Costa (média final de 7,87)  e Marcus Vinicius Spolle (média final 7,46) . Cabe 
notar que, embora todos os candidatos tenham comparecido e realizado a Prova Didática, a 
banca deixou de coletar as assinaturas destes candidatos na lista de presença. O processo 
ocorreu sem incidentes e todas as etapas foram cumpridas, ficando aprovados os candidatos 
Eliza Mara Lozano Costa em primeiro lugar e Marcos Vinicius Spolle em segundo lugar, sendo 
a primeira indicada para a contratação. Os membros do Conselho aprovaram por unanimidade 
os atos do concurso. Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata, que vai assinada 
pela Senhora Diretora e por mim Nelson Pereira Theodosio, secretário. 
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