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ATA 06/2017                                                                                          20/03/2017 14:30 

 

Aos vinte dias do mês de março do ano de dois mil e dezessete, às dezesseis horas e trinta 1 
minutos, reuniu-se o Conselho Departamental (CD) do Instituto de Ciências Humanas (ICH) 2 
da Universidade Federal de Pelotas (UFPel), na sala de reuniões do Laboratório de Ensino de 3 
História (LEH) na Rua Alberto Rosa, 154, composto pelos seguintes membros dos quais os 4 
presentes assinaram a respectiva lista de presença que segue em anexo: Diretor: Sidney 5 
Gonçalves Vieira; Vice-Diretor: Sebastião Peres; Chefe do Departamento de História: 6 
Paulo Ricardo Pezat (Titular) e Marcos César Borges da Silveira (Suplente); Chefe do 7 
Departamento de Geografia: Robinson Santos Pinheiro (Titular) e Lucas Manassi Panitz 8 
(Suplente); Chefe do Departamento de Economia: Regis Augusto Ely (Titular) e Cláudio 9 
Djissey Shikida (Suplente); Chefe do Departamento de Museologia, Conservação e 10 
Restauro: Juliane Conceição Primon Serres (Titular) e Daniel Maurício Viana de Souza 11 
(Suplente); Chefe do Departamento de Antropologia e Arqueologia: Adriane Luisa 12 
Rodolpho (Titular) e Rosane Aparecida Rubert (Suplente); Representante dos Professores 13 
Auxiliares de Ensino: Louise Prado Alfonso; Representante dos Professores Assistentes: 14 
Sarah Maggitti Silva; Representante dos Professores Adjuntos: Erika Collischonn (Titular) 15 
e Liz Cristiane Dias (Suplente); Representante dos Professores Associados: Adhemar 16 
Lourenço da Silva Junior (Titular) e Francisco Luiz Pereira da Silva Neto (Suplente); 17 
Representante dos Coordenadores dos Colegiados dos Cursos de Graduação: Elisabete 18 
da Costa Leal (Titular) e Karen Velleda Caldas (Suplente); Representante dos 19 
Coordenadores dos Colegiados dos Cursos de Pós-Graduação: Lúcio Menezes Ferreira 20 
(Titular) e Adriano Luis Heck Simon (Suplente); Representantes dos Técnicos 21 
Administrativos: Álbio Ferreira da Costa (Titular) e Nanci Rosa da Silva Ribeiro Santos 22 
(Suplente); Allan de Oliveira de Oliveira (Titular) e Giselda Rosa da Silva (Suplente); Thaise 23 
Thurow Schaun (Titular) e Anne Gomes Sacco (Suplente); Representantes Discentes: 24 
compareceram os estudantes de Geografia membros do Centro Acadêmico de Geografia 25 
Amós Juvêncio Pereira e Adriel Costa da Silva. Foi anotado o não comparecimento dos 26 
seguintes representantes: Representante dos Professores Associados: Adhemar Lourenço 27 
da Silva Junior (Titular) e Francisco Luiz Pereira da Silva Neto (Suplente);  Chefe do 28 
Departamento de Antropologia e Arqueologia: Adriane Luisa Rodolpho (Titular) e Rosane 29 
Aparecida Rubert (Suplente); Representante dos Coordenadores dos Colegiados dos 30 
Cursos de Pós-Graduação: Lúcio Menezes Ferreira (Titular) e Adriano Luis Heck Simon 31 
(Suplente). Ao dar início à reunião o senhor Presidente, professor Sidney Gonçalves Vieira, 32 
cumprimentou os presentes. Antes de dar início à pauta solicitou a inclusão dos seguintes itens 33 
extraordinários: Memorando 059/207/DIREÇÃO-ICH, que trata do encaminhamento ad 34 
referendum da indicação para chefe do Departamento de Museologia, Conservação e Restauro 35 
do professor Daniel Maurício Viana Souza e para subchefe do mesmo departamento do 36 
professor Roberto Heiden; da indicação para Coordenadora do Programa de Pós-Graduação 37 
em Memória Social e Patrimônio Cultural da professora Maria Letícia Mazzucchi Ferreira e 38 



 

  

__________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

SECRETARIA DO INSTITUTO DE CIÊNCIAS HUMANAS  

Diretor: Sidney Gonçalves Vieira (Cel: 981187299) | Vice-Diretor: Sebastião Peres (Cel: 981412332) 

Rua Alberto Rosa, 154 CEP 96010-770 Pelotas/RS Tel/Fax +55(53)3284-5523 

secretariaich@gmail.com  http://wp.ufpel.edu.br/ich/ 

 

para a coordenação adjunta da professora Juliane Conceição Primon Serres;  da solicitação de 39 
Professor Substituto para o Departamento de Geografia na vaga do afastamento para pós-40 
doutorado da professora Erika Collischonn; pedido de apoio do Centro Acadêmico de 41 
Geografia à nota de repúdio à reforma no ensino médio. Todos os itens foram aprovados para 42 
que fossem incluídos no final da pauta. Logo em seguida submeteu à apreciação dos 43 
Conselheiros a Ordem do Dia. Colocada em votação a Ordem do Dia foi aprovada por 44 
unanimidade dos presentes. Passou-se, então, a tratar da Ordem do Dia. Item 1) Ata das 45 
Reuniões 01, 02, 03, e 04 de 2017 – Considerando o fato de que as atas referidas foram 46 
enviadas a todos os convocados juntamente com a convocação para esta reunião, o senhor 47 
Presidente solicitou a dispensa de leitura no que todos os presentes concordaram. Logo em 48 
seguida, colocou as atas em regime de apreciação não tendo havido nenhuma manifestação. 49 
As atas foram colocadas em regime de votação tendo sido aprovada por unanimidade a Ata 50 
01/2017, da reunião de primeiro de fevereiro de 2017, a Ata 02/2017, da reunião de primeiro 51 
de fevereiro de 2017, a Ata 03/2017, da reunião de vinte e três de fevereiro de 2017 e Ata 52 
04/2017, da reunião de vinte e três de fevereiro de 2017. A Ata 05/2017, referente aos RAADs, 53 
foi aprovada na própria reunião do dia 20 de março de 2017. Item 2) Dotação Orçamentária: 54 
Créditos orçamentários – O professor Sidney apresentou o relatório dos Créditos 55 
Orçamentários da unidade atualizados até 17/03/2017, cuja cópia se junta à presente ata. Foi 56 
lamentado o contingenciamento ainda vigente que limita os gastos da unidade apenas às 57 
demandas de manutenção e sem valor previamente destinado. Item 3) Informes: o professor 58 
Sidney fez a leitura dos seguintes documentos que foram recebidos pela Direção e se 59 
encontram arquivados na Secretaria do Instituto de Ciências Humanas. a) Memorando 60 
Circular Nº 001/2017-CPPD/UFPEL, que trata da nomeação de docentes para compor Banca 61 
de Avaliação Específica de D 701, ficando a indicação para que os chefes de departamentos 62 
providenciam a consulta no âmbito de seus departamentos, sobre professores interessados em 63 
compor ditas comissões. Item 4) – Encaminhamento ad referendum do pedido de 64 
afastamento da professora Karen Velleda Caldas, DMCOR. Foi apresentado o 65 
Memorando 047/2017/DIREÇÃO-ICH com o encaminhamento que aprovou ad referendum 66 
do Conselho Departamental do Instituto de Ciências Humanas o pedido de afastamento da 67 
Professora Karen Velleda Caldas, para o período de 24/04/2017 a 23/04/2020, para a 68 
realização de doutorado no Programa de Pós-Graduação em Memória Social e Patrimônio 69 
Cultural, da Universidade Federal de Pelotas. Após analisado o encaminhamento foi 70 
referendado pela unanimidade dos presentes. Item 5) – Encaminhamento ad referendum 71 
do pedido de retificação do edital de Professor Substituto, DMCOR. Foi apresentado o 72 
Memorando 056/2017/DIREÇÃO-ICH que trata do encaminhamento com aprovação ad 73 
referendum do Conselho Departamental do Instituto de Ciências Humanas, do pedido de 74 
retificação do EDITAL DE PROCESSO SELETIVO, CPSI Nº008 DE 03 DE MARÇO DE 75 
2017, solicitado pelo Departamento de Museologia, Conservação e Restauro, tendo em vistas 76 
atender recomendação do Conselho Regional de Museologia no sentido de que o certame fosse 77 
modificado. O DMCOR solicitou a modificação ao COCEPE alterando os pontos do concurso 78 
e a bibliografia, de modo que não houvessem pontos de competência exclusiva da profissão 79 
de Museólogo e mantendo as áreas dos possíveis candidatos para que não houvesse prejuízos, 80 
considerando que as inscrições se encontram abertas. O pedido foi negado pelo COCEPE 81 
tendo em vista o preço a ser pago pela retificação, o fato de que tais questões deveriam ter 82 
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sido observadas pelo DMCOR quando da solicitação original e considerando a autonomia 83 
universitária que permite tal situação. Após analisado o encaminhamento foi referendado pela 84 
unanimidade dos presentes. Item 6) – Encaminhamento ad referendum do resultado de 85 
Aprovado pela Comissão Especial na defesa do Memorial Acadêmico de promoção 86 
funcional para Professor Titular de Giancarla Salamoni, DGeo. Foi apresentado o 87 
despacho proferido no Processo 23110.009454/2016-70, em que após a divulgação do 88 
resultado de APROVADO na defesa do Memorial Acadêmico pela Comissão Especial, o 89 
Diretor do ICH HOMOLOGA ad referendum do Conselho Departamental do Instituto de 90 
Ciências Humanas o resultado de dita avaliação e encaminha os autos do processo à CPPD 91 
para as seguintes providências. Após analisado o encaminhamento foi referendado pela 92 
unanimidade dos presentes. Item 7) – Encaminhamento ad referendum do pedido de 93 
contratação de Priscila Batistela, aprovada no Processo Seletivo do Edital Nº039/2016, 94 
na vaga da professora Daniela Miguel Coelho. Foi apresentado o Memorando 95 
053/2017/DIREÇÃO-ICH em que se encaminhou o pedido de contratação da candidata 96 
Priscila Batistela para a vaga de afastamento para doutorado da professora Daniela Miguel 97 
Coelho. Ocorre que o Professor Substituto que atuava nessa área, Jean Venecian, teve seu 98 
contrato expirado e rescindido. Entretanto, em outro concurso realizado, a candidata citada se 99 
encontra aprovada em segundo lugar, sendo da mesma área em que atua a professora Daniela, 100 
motivo pelo qual se requer a sua contratação até o término do afastamento que deverá ocorrer 101 
em fevereiro de 2018. Após analisado o encaminhamento foi referendado pela unanimidade 102 
dos presentes. Item 8) – Designação de Comissão de Avaliação de Estágio Probatório do 103 
DMCOR, composta pelos professores Daniel Maurício Viana, Luíza Neitzke e Sarah 104 
Maggitti Silva. Foi apresentado o Memorando 004/2017/DMCOR-ICH, que informa a 105 
indicação daos professores antes citados para comporem a referida comissão. Após analisado 106 
foi aprovado pela unanimidade dos presentes a Comissão de Avaliação de Estágio Probatório 107 
do DMCOR, composta pelos professores Daniel Maurício Viana, Luíza Neitzke e Sarah 108 
Maggitti Silva. Após analisado o encaminhamento foi aprovado pela unanimidade dos 109 
presentes. Item 9) – Indicação da professora Ana Inez Klein para a chefia e do professor 110 
Adhemar Lourenço da Silva Junior para a subchefia do Departamento de História. Foi 111 
apresentado pelo professor Paulo Pezat a decisão do Departamento de História que indica para 112 
professora Ana Inez Klein para a chefia e do professor Adhemar Lourenço da Silva Junior 113 
para a subchefia do Departamento de História. Após analisado o encaminhamento foi 114 
aprovado pela unanimidade dos presentes. Item 10) – Solicitação de vaga de Professor 115 
Substituto na vaga decorrente do afastamento para Pós Doutorado do professor Aristeu 116 
Elisandro Machado Lopes. Foi apresentado pelo professor Paulo Pezat a solicitação do 117 
Departamento de História de contratação de Professor Substituto na vaga decorrente do 118 
afastamento para Pós Doutorado do professor Aristeu Elisandro Machado Lopes, 119 
considerando que o processo já foi encaminhado com todos os trâmites atendidos. Após 120 
analisado a solicitação de contratação de Professor Substituto na vaga decorrente do 121 
afastamento para Pós Doutorado do professor Aristeu Elisandro Machado Lopes foi aprovada 122 
pela unanimidade dos presentes. Item 11) – Posicionamento acerca dos acontecimentos 123 
envolvendo o estudante Michel Amaro Pinheiro. O professor Paulo Pezat apresentou o 124 
relato de fatos ocorridos no dia 10 de março de 2017, no ICH, e fez a leitura do Memorando 125 
encaminhado pelo Departamento de História ao Reitor da UFPel, com cópia ao Diretor do 126 
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ICH. Por meio deste documento, os professores do Departamento de História do Instituto de 127 
Ciências Humanas desta Universidade vêm expor a condição de INSEGURANÇA com que 128 
têm desempenhado suas atividades profissionais em decorrência das recorrentes ameaças e 129 
agressões por parte do discente do Curso de Bacharelado em História Michel Pinheiro 130 
Amaro. Desde seu ingresso no referido curso, em 2012, o aluno acumula uma série de 131 
agressões verbais e ameaças ao corpo docente e aos técnicos administrativos da 132 
Universidade. Tal postura intimidatória e comportamento agressivo, desrespeitoso, calunioso 133 
e difamatório deixa alunos, professores, técnicos administrativos e todos que frequentam o 134 
Campus das Ciências Humanas e Sociais em situação de insegurança e medo, pois 135 
encontram-se reféns de uma pessoa que demonstra incapacidade de lidar com suas 136 
frustrações. Em decorrência das ameaças proferidas a servidores públicos e de dano ao 137 
patrimônio público desta Universidade foi aberto contra o discente um Processo Disciplinar 138 
em 2014. Há registro de dano ao patrimônio público na Polícia Federal e Boletins de 139 
Ocorrência. Entretanto, se desconhece a conclusão da comissão averiguadora da UFPel, bem 140 
como o desfecho do inquérito da PF. Como se poderia prever, a ausência da aplicação do 141 
regime disciplinar previsto no regimento da UFPel ao discente referido acabou levando à 142 
reiteração de posturas inadequadas ao ambiente acadêmico, culminando no fato relatado a 143 
seguir. Na tarde de sexta-feira, dia 10 de março deste ano, o aluno compareceu à Secretaria 144 
do Colegiado do Curso de História do prédio do ICH, situado na rua Alberto Rosa, 154, nesta 145 
cidade, transtornado por ter uma solicitação de transferência para o Curso de Educação 146 
Física recusada pelo Colegiado de Educação Física, por não cumprir os requisitos do Edital. 147 
Indiferente às explicações dadas pela Coordenadora Profª Elisabete Leal, o aluno Michel 148 
Pinheiro Amaro, aos gritos, com batidas reiteradas na mesa, agrediu verbalmente a referida 149 
professora. Com o aluno fora de controle, o Diretor do Instituto de Ciências Humanas, Prof. 150 
Sidney Gonçalves Vieira, tentou intervir para acalmá-lo, sem sucesso. O discente passou a 151 
agredi-lo verbalmente e a intimidá-lo fisicamente. Na sequência, o Técnico Administrativo 152 
Paulo Koschier também tentou interceder no conflito e foi agredido pelo discente, 153 
fisicamente, com um soco no rosto. Diante da iniciativa do diretor do ICH de chamar a 154 
polícia, o aluno foi embora, não sem antes realizar mais algumas ameaças aos servidores 155 
desta Universidade. Em decorrência do exposto, os servidores Elisabete Leal e Paulo 156 
Koschier registraram ocorrência na Polícia Federal. Em relação à agressão física sofrida 157 
pelo servidor público Paulo Koschier, os membros do Departamento de História manifestam 158 
sua solidariedade ao colega, no entendimento de que o mesmo foi vítima desse ato de 159 
violência em decorrência de sua atuação em episódio anterior. Naquela ocasião, como 160 
Assessor Especial do então Reitor e no exercício de suas obrigações funcionais, Paulo 161 
Koschier atuou como mediador quando da ocorrência de um conflito envolvendo o mesmo 162 
discente, Michel Amaro, e o Colegiado de História e docentes do Curso. Após tal agressão 163 
física a um servidor desta universidade, o aluno continuou a frequentar o prédio do ICH e a 164 
Secretaria do Colegiado nos dias que seguiram os fatos aqui detalhados e pediu o 165 
Trancamento de Matrícula para o semestre de 2016/2 no dia 17 do corrente mês. Em reunião 166 
de Departamento realizada em 16 de março, os professores do Departamento de História da 167 
UFPel, em sua totalidade, decidiram se manifestar no sentido de exigir maior segurança para 168 
o desempenho de suas atividades. Reivindicam que seja aplicado o regimento desta 169 
Universidade, particularmente o Art. 327, inciso IV, alínea b, bem como o Art. 330, inciso IV. 170 
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O Departamento de História desta Universidade observa ainda que a iniciativa do discente 171 
Michel Pinheiro Amaro configura infração caracterizada no Artigo 331 do Código Penal 172 
Brasileiro. O corpo docente do Curso de Bacharelado está ciente de que a aplicação do 173 
Regimento não irá resolver plenamente a condição de insegurança que passou a fazer parte 174 
da rotina do ICH desde o ingresso do discente Michel Amaro no Curso. No entanto, não pode 175 
permitir que a qualidade do trabalho que desempenha continue sendo afetada por episódios 176 
deste tipo. Até que medidas disciplinares sejam tomadas em relação ao referido discente, o 177 
Departamento de História, pelo conjunto de seus professores, decidiu respaldar os colegas 178 
que o tem como aluno matriculado em suas disciplinas e que, sentindo-se constrangidos e 179 
ameaçados pela presença do mesmo em sala de aula, se recusarem a desenvolver as 180 
atividades didáticas previstas. Os professores lotados no Departamento de História entendem 181 
ainda que o enfrentamento às agressões que afetam a integridade física e emocional dos 182 
servidores e discentes do Curso de História não é só de responsabilidade deste Curso, ou do 183 
Instituto de Ciências Humanas, mas de toda a instituição que representam, a Universidade 184 
Federal de Pelotas, da qual esperam, finalmente, uma resposta. Pelo conjunto dos dezenove 185 
professores lotados no Departamento de História desta Universidade, subscrevo-me, 186 
Atenciosamente, Prof. Dr. Paulo Ricardo Pezat Chefe do Departamento de História ICH / 187 
UFPel O relato foi complementado pelo professor Sidney que informou ter comunicado o 188 
assessor jurídico do Reitor, professor Alexandre Gastal, logo após a ocorrência para 189 
orientação e providências. O professor Sidney encaminho o Memorando 190 
060/2017/DIREÇÃO-ICH em que solicita providências também da Reitoria, tendo em vista a 191 
existência de processos inconclusos sobre o mesmo estudante. Na sequência seguiu-se longo 192 
debate sobre a situação. O professor Sebastião relatou que em conversa com o assessor 193 
jurídico, juntamente com o professor Sidney, foi constatado que os processos existentes não 194 
tiveram finalização e que a pena recebida pelo estudante em processo anterior, de suspensão 195 
de trinta dias, não teve caráter punitivo, tendo sido na verdade um benefício, uma vez que o 196 
aluno foi dispensado das aulas e pode realizar todas as atividades previstas para o período que 197 
esteve suspenso. O conselheiro Allan se manifestou estranhando a existência de processo 198 
disciplinar, pois tinha conhecimento que estudantes não poderiam ser submetidos a tais 199 
processos. A professora Sarah se mostrou estarrecida com a situação e extremamente 200 
amedrontada diante da possibilidade de ter que interagir em sala de aula com o referido 201 
estudante. Que tal situação é insustentável. O professor Paulo leu trechos das normas da UFPel 202 
que se aplicariam ao caso com punições mais severas que poderiam culminar com a expulsão 203 
do referido estudante pelo Conselho Universitário. O professor Sebastião apresentou 204 
deliberação do Departamento de História no sentido de que nenhum professor que se sentisse 205 
ameaçado, de qualquer forma, fosse obrigado a interagir com o referido estudante, sendo 206 
recomendado que o professor buscasse auxílio e não fosse considerado qualquer 207 
descumprimento de função tal negativa. A professora Juliane salientou a extrema insegurança 208 
a que estamos submetidos nas salas de aula. A professora Erika relatou episódio ocorrido 209 
anteriormente no curso de Geografia com a professora Rosa Lucas e estudante do curso. O 210 
professor Lucas relatou episódios semelhantes na UFRGS que resultaram em assédio e 211 
problemas envolvendo alunos armados ameaçando inclusive professores. A professora 212 
Elisabete agradeceu a todos o apoio e a solidariedade para a situação ocorrida que descreveu 213 
como sendo a de maior violência por ela vivenciada. Disse permanecer aterrorizada com a 214 
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situação e completamente insegura diante do considera uma verdadeira ameaça e teme por 215 
retaliações. A conselheira Nanci disse que os servidores técnicos administrativos do ICH 216 
solicitaram audiência com a Reitoria para tratar do tema uma vez que também se sentem 217 
inseguros e ameaçados.  O professor Sidney, fez o encaminhamento de que fosse referendado 218 
pelo Conselho Departamental a manifestação do Departamento de História no sentido de que 219 
nenhum servidor se sentisse ameaçado diante de tal situação e que estariam autorizados a não 220 
atender o estudante em caso de se sentirem ameaçados, sem que isso implicasse em 221 
descumprimento de suas funções, além do que, contariam com o apoio institucional do ICH 222 
em tais casos. O encaminhamento foi aprovado por todos os presentes. Também fez 223 
encaminhamento no sentido de que fosse reforçado o pedido de providências e que, 224 
considerando as possibilidades normativas que fossem aplicadas penas disciplinares imediatas 225 
que restrinjam o acesso ao referido estudante à universidade, até a decisão definitiva dos 226 
processos existentes. O encaminhamento foi aprovado por todos os presentes. Item 12) – 227 
Projeto de Recepção dos Ingressantes 2017/1. O professor Sidney apresentou o projeto já 228 
aprovado anterior mente intitulado “Recepção dos Alunos e Alunas do Instituto de Ciências 229 
Humanas 2017”, salientando a importância do mesmo para a integração dos alunos novos e 230 
para garantia de sua permanência nos cursos. Nesse sentido, solicitou que os demais cursos, 231 
além da Antropologia e Arqueologia, participassem do referido projeto. Ficou de enviar uma 232 
cópia digital para que todos pudessem divulgar e participar. Item 13) – Definição acerca da 233 
mudança para o Campus II. Os professores Sidney e Sebastião fizeram relato de recente 234 
reunião com o pró-reitor de planejamento, professor Otávio Peres, no qual trataram de 235 
questões referentes ao uso do espaço do Campus II. Disseram que está mantida a previsão de 236 
início do semestre letivo de 2017/1 para o referido prédio e que as mudanças específicas de 237 
laboratórios e secretarias já podem ser providenciadas. Ficou deliberado que cada responsável 238 
por setor fará a solicitação de mudança por intermédio de CPS respectiva que será comunicada 239 
à Direção para acompanhamento. Os setores que ainda aguardam instalações de equipamentos 240 
e redes elétrica, lógica ou hidráulica deverão avaliar o melhor momento da mudança, sendo 241 
possível o início do semestre com a manutenção dos setores nos locais onde ainda se 242 
encontram. Nova reunião com os coordenadores dos colegiados será feita para tratar da 243 
distribuição das salas de aula e demais dependências. Itens Extra Pauta: Memorando 244 
059/207/DIREÇÃO-ICH, que trata do encaminhamento ad referendum da indicação para 245 
chefe do Departamento de Museologia, Conservação e Restauro do professor Daniel Maurício 246 
Viana Souza e para subchefe do mesmo departamento do professor Roberto Heiden. O 247 
encaminhamento foi referendado pela unanimidade dos presentes. Indicação para 248 

Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Memória Social e Patrimônio 249 
Cultural da professora Maria Letícia Mazzucchi Ferreira e para a coordenação adjunta da 250 
professora Juliane Conceição Primon Serres. O professor Sidney leu o Memorando 003/2017 251 
do Programa de Pós-Graduação em Memória Social e Patrimônio Cultural que informa a 252 
indicação dos professores antes nominado para a coordenação e coordenação adjunta do 253 
referido programa. Foi aprovada a indicação para coordenação do Programa de Pós-254 
Graduação em Memória Social e Patrimônio Cultural da professora Maria Letícia Mazzucchi 255 
Ferreira e para a coordenação adjunta da professora Juliane Conceição Primon Serres. 256 
Solicitação de Professor Substituto para o Departamento de Geografia na vaga do 257 
afastamento para pós-doutorado da professora Erika Collischonn. A professora Erika 258 
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apresentou o seu pedido de afastamento para a realização de estágio de pós-doutorado na 259 
Universidade Federal do Paraná, no período de 02/05/2017 a 30/04/2018. Estando em acordo 260 
com o Plano de Capacitação do ICH e atendidas as demais exigências, o pedido foi aprovado 261 
pela unanimidade dos presentes. Pedido de apoio do Centro Acadêmico de Geografia à 262 
nota de repúdio à reforma no ensino médio. O estudante Adriel fez a leitura de uma nota em 263 
que o Centro Acadêmico de Geografia se posiciona criticamente em relação às mudanças 264 
propostas para o ensino médio, principalmente em função de retirar a obrigatoriedade do 265 
ensino de Geografia, entre outra. Consultados sobre o apoio a citada nota os membros do 266 
Conselho se manifestaram favoráveis de forma unânime. O professor Sidney solicitou o 267 
encaminhamento do texto para a devida divulgação no site do Instituto e divulgação em geral. 268 
Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente encerrou a reunião, lavrou a presente ata que 269 
segue assinada pelo Presidente acompanhada da respectiva lista de presentes. 270 
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