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CONSELHO DEPARTAMENTAL 

 

ATA 06/2016                                                                                       11/04/2016 (14:30) 

 

Aos onze dias do mês de abril do ano de dois mil e dezesseis, às quatorze horas e trinta 1 
minutos, reuniu-se o Conselho Departamental (CD) do Instituto de Ciências Humanas 2 
(ICH) da Universidade Federal de Pelotas (UFPEL), na Sala 130, do Laboratório de 3 
Ensino em História, na Rua Alberto Rosa, 154, composto pelos seguintes membros dos 4 
quais os presentes assinaram a respectiva lista de presença que segue em anexo: 5 
Diretor: Sidney Gonçalves Vieira; Vice-Diretor: Sebastião Peres; Chefe do 6 
Departamento de História: Paulo Ricardo Pezat (Titular) e Marcos César Borges da 7 
Silveira (Suplente); Chefe do Departamento de Geografia: Moisés Ortemar Rehbein 8 
(Titular) e Rosangela Lurdes Spironello (Suplente); Chefe do Departamento de 9 
Economia: Fábio Massaud Caetano (Titular) e Daniel de Abreu Pereira Uhr (Suplente); 10 
Chefe do Departamento de Museologia, Conservação e Restauro: Carla Rodrigues 11 
Gastaud (Titular) e Pedro Luis Machado Sanches (Suplente); Chefe do Departamento 12 
de Antropologia e Arqueologia: Rafael Guedes Milheira (Titular) e Adriane Luísa 13 
Rodolpho (Suplente); Representante dos Professores Auxiliares de Ensino: Sarah 14 
Maggiti Silva; Representante dos Professores Assistentes: Roberto Heiden (Titular); 15 
Representante dos Professores Adjuntos: Erika Collischonn (Titular) e Liz Cristiane 16 
Dias (Suplente); Representante dos Professores Associados: Adhemar Lourenço da 17 
Silva Junior (Titular); Representante dos Coordenadores dos Colegiados dos Cursos 18 
de Graduação: Cláudio Baptista Carle (Titular) e Diego Lemos Ribeiro (Suplente); 19 
Representante dos Coordenadores dos Colegiados dos Cursos de Pós-Graduação: 20 
Lúcio Menezes Ferreira (Titular) e Loredana Marise Ricardo Ribeiro (Suplente);  21 
Representantes dos Servidores Técnicos Administrativos: Álbio Ferreira da Costa 22 
(Titular), Mara Lúcia Vasconcellos da Costa (Suplente), Luana Padilha Correa (Titular), 23 
Hamilton Oliveira Júnior (Suplente), Thaise Thurow Schaun (Titular) e Anne Gomes 24 
Sacco (Suplente); Representantes Discentes: Heloisa P. Miranda (Titular), Mailson 25 
Santiago (Titular) e Sylvia Venske (Titular). O professor Sidney Gonçalves Vieira, 26 
Diretor do ICH, Presidente do Conselho Departamental, deu início à sessão, 27 
cumprimentou os presentes e agradeceu pelo comparecimento. Inicialmente colocou em 28 
apreciação a Ordem do Dia nos termos do Memorando Convocatório 06/2016. Foi 29 
solicitada a inclusão do seguinte ponto à pauta: no item 3, a inclusão da apreciação do 30 
encaminhamento ad referendum da indicação de Chefe e Sub Chefe para o 31 
departamento de Geografia. Não havendo oposição o item foi incluído e a Ordem do 32 
Dia foi aprovada pelos presentes. Logo em seguida, passou-se à pauta da reunião. Item 33 
1) Direção. Apreciação da Ata da Reunião 04/2016. O professor Sidney esclareceu 34 
que a Ata 01/2016 foi aprovada logo após a própria reunião para encaminhamento 35 
imediato dos processos de contratação de professores substitutos, as Atas 02/2016 e 36 
03/2016 se referiam a projetos de ensino, pesquisa e extensão também já haviam sido 37 
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aprovadas, a Ata 05/2016 referente ao RAAD, também foi aprovada após a reunião e 38 
encaminhada, de forma que a única ata ainda não apreciada formalmente é a de número 39 
4. Considerando o envio da referida ata 04/2016 juntamente com o Memorando 40 
Convocatório 6/2016, para a presente reunião, o professor Sidney questionou se a leitura 41 
da referida ata poderia ser dispensada, no que houve a concordância dos presentes. A ata 42 
foi colocada em discussão, não havendo qualquer ressalva. Colocada em aprovação foi 43 
aprovada sem emendas pelos presentes. Item 2) Direção. Dotação Orçamentária. 44 
Divisão entre departamentos. O professor Sidney apresentou o Relatório de Dotação 45 
Orçamentária do ICH atualizado até 08/04/2016, com saldo líquido de R$95.020,36, já 46 
descontados os gastos realizados até o momento com despesas de almoxarifado, compra 47 
de cartuchos para impressão e diárias. Ficou deliberado que se faria a divisão do saldo 48 
entre os departamentos e a direção para que se pudesse fazer o planejamento dos gastos 49 
dentro da agenda de compras. Com isso, coube a cada departamento e à direção a 50 
quantia de R$15.836,72 a fim de realizar as compras possíveis no presente exercício. 51 
Foi feito o esclarecimento de que os valores gastos com viagens e trabalhos de campo, à 52 
título de diárias para os motoristas, serão descontados das verbas de cada departamento. 53 
Item 3) DMCOR. Indicação de subchefe para o Departamento de Museologia, 54 
Conservação e Restauro. A professora Juliane relatou que foi feita reunião onde se 55 
deliberou pela indicação de novo sub chefe para o Departamento de Museologia, 56 
Conservação e Restauro, considerando que a atual sub chefe, professora Nóris, se 57 
encontra afastada para a realização de doutorado. Nesse sentido, foi feita a indicação do 58 
professor Daniel Maurício Viana de Souza para sub chefe do departamento. O 59 
encaminhamento foi feito juntamente com a ata do departamento em que foi 60 
apresentada a lista tríplice a ser remetida ao Gabinete do Reitor para que seja feita a 61 
designação do novo sub chefe. A indicação foi aprovada pelos membros do CD 62 
presentes à reunião. DGEO. Chefia e Sub Chefia do Departamento de Geografia. O 63 
professor Moisés relatou que no Departamento de Geografia (DGEO) também houve a 64 
indicação para chefe e sub chefe, tendo em vista que ele próprio encontra-se no 65 
exercício da chefia em caráter pro tempore. Assim, o DGEO indicou o professor 66 
Robinson Santos Pinheiro para chefia do Departamento e o professor Lucas Manassi 67 
Panitz para a sub chefia do mesmo departamento. O encaminhamento foi feito com a 68 
respectiva lista tríplice e ata do departamento para indicação ao Gabinete do Reitor e 69 
posterior designação. As indicações foram aprovadas pelos membros do CD presentes à 70 
reunião. A professora Juliane se manifestou no sentido de reivindicar o pagamento da 71 
Função Gratificada (FG) pelo exercício da chefia do DMCOR, o que não ocorre no 72 
momento. O conselheiro Álbio disse que o problema do não recebimento de FG pelas 73 
chefias e coordenações de colegiados é antigo na universidade e isso tem sido objeto de 74 
discussão sobre a distribuição de tais FGs. A conselheira Erika se manifestou para dizer 75 
que entende que esta questão ficou mais evidente quando a universidade começou a 76 
discutir a mudança de sua estrutura administrativa com a criação de Centros que não 77 
previam departamentos. O professor Sidney disse que faria novamente a solicitação de 78 
esclarecimentos sobre a situação das FGs para as chefias que não a recebem no 79 
momento. Item 4) DMCOR. Atualização do Plano Plurianual de Capacitação 80 
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referente ao DMCOR. A professor Juliane relatou que no DMCOR foi feita uma 81 
atualização do Plano de Capacitação dos Docentes, alterando algumas datas previstas 82 
para afastamentos, passando a vigir os períodos iniciais como segue: afastamentos para 83 
pós doutorado, período de até um ano, professores Daniel, 2021; Diego, 2019; 84 
Francisca, 2017; Juliane, 2021; Luíza, 2018; Maria Letícia, 2017; Thiago, 2020. 85 
Afastamento para doutorado, por até dois anos, Karen, 2017 e Sarah, 2018. As 86 
alterações foram aprovadas para que constem no Plano de Capacitação do ICH. Item 5) 87 
DGEO. Solicitação de Professor Substituto para Geografia, Área de Topografia. O 88 
professor Moisés relatou problema na oferta da disciplina de Topografia para o curso de 89 
Bacharelado em Geografia em função da constante falta de professor nesta área. 90 
Explicou que manteve contato com todas as chefias de departamentos nas quais existe 91 
profissional trabalhando com esta disciplina, mas que, em função da elevada carga 92 
horária dos professores, não houve disponibilidade de incluir o curso de Geografia nas 93 
demandas existentes. Junto ao CENG houve a disponibilidade de professores atuarem 94 
no curso de Geografia, entretanto a Câmara de Ensino daquele centro considerou que 95 
não seria possível ofertar a disciplina para a Geografia enquanto disciplinas do próprio 96 
centro continuavam desatendidas. Em função do relatado e diante da impossibilidade do 97 
COCEPE em atender a solicitação, o professor Moisés procurou o Pró-Reitor de 98 
Graduação para expor o problema, haja vista que a disciplina é obrigatória e que há 99 
estudantes dependendo desta oferta para concluírem o curso. O Pró- Reitor de 100 
Graduação acolheu a reivindicação e fará o encaminhamento ao COCEPE. Ante o 101 
exposto o professor Moisés solicitou a abertura de processo seletivo para Geografia, na 102 
área de Topografia, 20 H. O pedido foi apreciado e aprovado pelos presentes. Item 6) 103 
DH. Avaliação do Relatório de Estágio Probatório de Caroline Silveira Bauer. O 104 
professor Paulo relatou a situação envolvendo o afastamento da professora Caroline 105 
Silveira Bauer que se exonerou da UFPel antes de concluir o processo de avaliação do 106 
Estágio Probatório. Diante disso, o Departamento de História está procedendo a 107 
avaliação da professora com base na orientação recebida da CPPD a fim de que seja 108 
possível encerrar a avaliação que deve ser feita na UFPel. No momento o processo 109 
ainda se encontra em análise não havendo deliberação acerca do mesmo. Item 7) 110 
DECON. Regimento do Colegiado do Curso de Ciências Econômicas. O professor 111 
Sidney relatou o processo que trata do Regimento do Curso de Ciências Econômicas, 112 
leu o referido regimento que foi achado conforme pelos presentes. Colocou em votação 113 
e o Regimento do Curso de Ciências Econômicas foi aprovado pelos presentes. Nada 114 
mais havendo a tratar, o professor Sidney encerrou a reunião, lavrou a presente ata que 115 
segue assinada por ele juntamente com os demais presentes que assinaram a lista de 116 
presenças, em anexo. 117 
 118 
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Sidney Gonçalves Vieira 

Presidente do Conselho Departamental 

 

 


