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UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS 

INSTITUTO DE CIÊNCIAS HUMANAS 

CONSELHO DEPARTAMENTAL 

 

ATA 13/2015                                                                                                    15/05/2015 

 

Aos quinze dias do mês de maio do ano de dois mil e quinze, 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 (323) na Rua Alberto Rosa, 3 
154, composto pelos seguintes membros dos quais os presentes assinaram a respectiva 4 
lista de presença que segue em anexo: Diretor: Sidney Gonçalves Vieira; Vice-Diretor: 5 
Sebastião Peres; Chefe do Departamento de História: Paulo Ricardo Pezat (Titutlar) e 6 
Marcos César Borges da Silveira (Suplente); Chefe do Departamento de Geografia: 7 
Moisés Ortemar Rehbein (Titular) e Rosangela Lurdes Spironello (Suplente); Chefe do 8 
Departamento de Economia: Fábio Massaud Caetano (Titular) e Daniel de Abreu 9 
Pereira Uhr (Suplente); Chefe do Departamento de Museologia, Conservação e 10 
Restauro: Carla Rodrigues Gastaud (Titular) e Pedro Luis Machado Sanches 11 
(Suplente); Chefe do Departamento de Antropologia e Arqueologia: Cláudia Turra 12 
Magni (Titular) e Rafael Guedes Milheira (Suplente); Representante dos Professores 13 
Auxiliares de Ensino: Sarah Maggiti Silva; Representante dos Professores 14 
Assistentes: Roberto Heiden (Suplente); Representante dos Professores Adjuntos: 15 
Erika Collischonn (Titular) e Liz Cristiane Dias (Suplente); Representante dos 16 
Professores Associados: Adhemar Lourenço da Silva Junior (Titular); Representante 17 
dos Coordenadores dos Colegiados dos Cursos de Graduação: Cláudio Baptista 18 
Carle (Titular) e Diego Lemos Ribeiro (Suplente); Representante dos Coordenadores 19 
dos Colegiados dos Cursos de Pós-Graduação: Lúcio Menezes Ferreira (Titular) e 20 
Loredana Marise Ricardo Ribeiro (Suplente);  Representantes dos Servidores 21 
Técnicos Administrativos: Álbio Ferreira da Costa (Titular), Mara Lúcia Vasconcellos 22 
da Costa (Suplente), Luana Padilha Correa (Titular), Hamilton Oliveira Júnior 23 
(Suplente), Thaise Thurow Schaun (Titular) e Anne Gomes Sacco (Suplente); 24 
Representantes Discentes: Leandro Radke (Titular), Alisson Barcellos Balhego 25 
(Titular) e Luíza Bartz (Titular). Ao dar início à reunião o senhor Presidente, professor 26 
Sidney Gonçalves Vieira, cumprimentou os presentes e agradeceu pelo 27 
comparecimento. Logo em seguida passou-se a tratar da ordem do dia da presente 28 
reunião. Antes de deliberar sobre a pauta, propôs a inclusão de um item a mais, qual 29 
seja o resultado da eleição para representante dos professores assistentes. A proposição 30 
foi aceita pela unanimidade dos presentes passando a ser tratada logo após o item de 31 
informes. Foi aprovada a ordem do dia. Item 1) Aprovação da ata 7. O professor 32 
Sidney confirmou que todos os presentes haviam recebido uma cópia da ata número sete 33 
(07/2015), da reunião realizada em 31 de março de 2015, que foi encaminhada 34 
juntamente com a convocação para a presente reunião. Tendo em vista o recebimento 35 
prévio da ata solicitou que fosse dispensada a sua leitura, o que foi aprovado pelos 36 
presentes. A ata passou a ser discutida não sendo proposta qualquer alteração. A ata foi 37 
colocada em regime de aprovação e foi aprovada pela unanimidade dos presentes. Item 38 
2) Informes. O professor Sidney apresentou os seguintes informes. a) Saldos 39 
Orçamentários do ICH; Foi apresentado o extrato referente ao Saldo Orçamentário do ICH 40 
emitido em 15 de maio de 2015, que apresenta dotação anual de manutenção de saldo zero e 41 
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dotação parcial de manutenção com saldo de R$ 57.850,00 (Cinquenta e sete mil, oitocentos 42 
e cinquenta reais); b) Memorando Circular Nº 01/2015/DPI/PRPPG, Indicação de 43 
recebimento de recursos para pesquisa; c) Memorando Circular Nº 02/2015/DPI/PRPPG, 44 
Processo de seleção de Bolsas de Iniciação Científica e Iniciação Tecnológica e de 45 
Inovação; d) Cedência de carga horária parcial de técnico em imagem para o 46 
LEPPAIS/ICH, referente ao STA Francisco Sales Segundo; e) Memorando Circular 47 
PROGEP Nº 11/2015 cargos e funções de confiança; f) Portaria 077/2015 ICH, com a 48 
consolidação da composição do Conselho Departamental. O professor Sidney saudou os 49 
novos representantes eleitos, professora Erika Collischon e Liz Cristiane Dias, 50 
representantes dos professores adjuntos e professor Adhemar Lourenço da Silva Júnior, 51 
representante dos professores associados. Também saudou o professor Paulo Ricardo Pezat, 52 
recentemente conduzido à chefia do departamento de História que passa a integrar o CD. 53 
Item 3) Eleição para representante dos professores assistentes junto ao CD/ICH. O 54 
professor Sidney relatou que a comissão composta pelo professor Cláudio Baptista Carle e 55 
pelos técnicos Álbio Ferreira Costa e Thaise Schaun lançou o edital e realizou o processo 56 
eleitoral. Disse que não houve inscritos para as representações de auxiliares, suplente, nem 57 
de associado, suplente. Para representante dos professores assistentes se inscreveu o 58 
professor Roberto Heiden, que recebeu um voto, validando a escolha. O resultado foi 59 
homologado pelos presentes passando o professor Roberto Heiden, do Departamento de 60 
Museologia, Conservação e Restauro, a representar os professores assistentes no CD. Foi 61 
deliberado que a direção manteria contato com os professores ainda sem representação de 62 
suplentes para que seja organizado novo processo a fim de suprir todos os mandatos. Item 63 
4) Direção: Solicitação de alteração de local de trabalho no ICH do STA Jeferson Dutra 64 
Salaberry. O professor Sidney relatou que o STA, Técnico em Restauração, Jeferson 65 
encaminhou pedido de relotação dentro do próprio ICH, alegando dificuldade nos 66 
relacionamentos interpessoais no atual local de trabalho além de desvio de função. O 67 
professor Sidney relatou que se reuniu com o referido técnico e que ficou evidente a 68 
insatisfação do servidor em face a falta de reconhecimento pelo seu cargo, assim como 69 
ficou demonstrado que as possibilidades de atuação do referido profissional são muito mais 70 
amplas do que as atividades que se lhe atribuem. Explicou ao técnico que no momento é 71 
totalmente impossível a relotação interna, considerando que o cargo que ele ocupa é 72 
específico da área em que ele atua e, que, no momento, não haveria outro técnico para a 73 
função. O professor disse que o servidor entende perfeitamente a situação e que 74 
permaneceria no aguardo de alguma mudança possível, desde que houvesse maior 75 
reconhecimento das suas funções e que seu trabalho não fosse usado em desvio com a 76 
atribuição de tarefas que não lhe dizem respeito. O professor Roberto se manifestou dizendo 77 
estranhar a comunicação do STA Jeferson no que se refere aos exemplos usados para 78 
descaracterizar a função que ele ocupa, considerando que vários professores, estudantes e 79 
outros técnicos também realizaram tarefas do mesmo gênero quando dos preparativos para a 80 
visita do MEC; e que o próprio STA Jeferson na ocasião se ofereceu para a construção de 81 
uma rampa juntamente com o professor. De outo modo, se mostrou surpreso com a 82 
manifestação do STA no sentido de não concordar com o desvio de função que alega 83 
exercer, considerando que quando do afastamento da STA Francine ele próprio se ofereceu 84 
para realizar as tarefas do Colegiado do Curso de Conservação e Restauro, o que 85 
caracterizou uma oferta para o desvio de função. Portanto, não entende a contradição do 86 
argumento. O STA Álbio se manifestou para dizer que nenhum servidor é obrigado a 87 
exercer suas atividades e desvio de função e que é dever do servidor manifestar seu 88 
descontentamento e exigir que o cargo seja respeitado. O assunto foi discutido e manteve-se 89 
a decisão do Diretor de que o técnico permaneça exercendo suas funções junto ao 90 
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Departamento de Museologia, Conservação e Restauro, restringindo-se ao trabalhos 91 
próprios do cargo. Item 5) Direção: Formação das Comissões Internas de Avaliações 92 
dos Estágios Probatórios. O professor Sidney solicitou ao professor Paulo Pezat que 93 
fizesse um relato da situação atual dos estágios probatórios, considerando que ele havia 94 
presidido a comissão que tratou do maior número de processos recentemente. O professor 95 
Paulo relatou, pormenorizadamente, a situação atual dos relatórios dizendo da necessidade 96 
de que sejam retomados por novas comissões a fim de que prossigam. Em seguida, o 97 
professor Sidney solicitou aos chefes de departamento que apresentassem as indicações para 98 
composição das Comissões Internas de Avaliação dos Estágios Probatórios. O 99 
Departamento de Geografia indicou os professores Moisés Rehbein, Maurício Meurer e Liz 100 
Cristiane Dias, como titulares e o professor Adriano Heck Simon, como suplente, para 101 
comporem a Comissão Interna de Avaliação dos Estágios Probatórios do departamento de 102 
Geografia. Os demais departamentos com professores em estágio farão as indicações para 103 
serem homologadas na próxima reunião. Item 6) Departamento de Geografia: Plano de 104 
Trabalho do professor Lucas Manassi Panitz. O professor Sidney solicitou ao 105 
professor Moisés que relatasse o processo. O professor Moisés informou que o 106 
professor Lucas apresentou seu Plano de Trabalho em consonância com o que está 107 
previsto nas normas do estágio probatório. O referido plano foi avaliado pelos presentes 108 
tendo sido aprovado por unanimidade. Item 7) Departamento de Economia. 109 
Solicitação de afastamento para Pós-Doutorado do professor Felipe Garcia 110 
Ribeiro. O professor Sidney solicitou ao professor Fábio que relatasse o processo. O 111 
professor Fábio explicou que o Plano Plurianual de Capacitação Docente do 112 
Departamento de Economia foi alterado em reunião do departamento em 12 de maio de 113 
2015, nos termos constantes na Ata 009/2015. Com isso, os professores Felipe Garcia 114 
Ribeiro e Marcelo de Oliveira Passos passaram a ter previsão de afastamento para o ano 115 
de 2015. O professor Sidney colocou em discussão a alteração proposta, não tendo sido 116 
colocado qualquer objeção. A alteração do referido Plano do departamento foi aprovada 117 
por unanimidade pelos presentes na reunião do Conselho Departamental. Logo em 118 
seguida, o professor Fábio relatou o pedido de afastamento do professor Felipe Garcia 119 
Ribeiro, para a realização de estágio pós-doutoral na Universidade Federal de Rio 120 
Grande (FURG), no período de 17 de julho de 2015 a 15 de julho de 2016. Encaminhou 121 
a documentação pertinente. A solicitação do professor foi discutida pelos presentes, foi 122 
considerado o fato de que o afastamento está em acordo com o Plano Plurianual de 123 
Capacitação dos Servidores do ICH, tendo sido aprovado o afastamento do professor 124 
Felipe Garcia Ribeiro nos termos propostos. Item 8) Departamento de Economia. 125 

Solicitação de afastamento para Pós-Doutorado do professor Marcelo de Oliveira 126 
Passos. O professor Sidney solicitou ao professor Fábio que relatasse o processo. O 127 
professor Fábio explicou que, como no caso anterior, a modificação no Plano Plurianual 128 
de Capacitação do Departamento de Economia foi feita contemplando o afastamento do 129 
professor Marcelo para o ano de 2015. O pedido do professor Marcelo é para a 130 
realização de estágio pós-doutoral na Research Unit on Complexity and Economics 131 
(UECE) no Instituto Superior de Economia e Gestão (ISEG) da Universidade de Lisboa, 132 
em Portugal, com afastamento no período de 03 de agosto de 2015 a 18 de fevereiro de 133 
2016. Foi apresentada a documentação necessária. O pedido foi analisado, verificada a 134 
inclusão do professor no Plano Plurianual de Capacitação dos Servidores do ICH e 135 
aprovado o afastamento do professor Marcelo de Oliveira Passos nos termos solicitados.  136 
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Item 9) Departamento de Antropologia e Arqueologia: Saída dos professores Lúcio 137 
Menezes Ferreira, Cláudio Baptista Carle, Jorge Eremites de Oliveira e do STA 138 
arqueólogo Aluísio Gomes Alves do Laboratório Multidisciplinar de Investigação 139 
Arqueológica (LÂMINA). O professor Sidney informou que recebeu comunicação por 140 
escrito dos servidores citados manifestando o interesse em deixar a composição daquele 141 
laboratório. O professor Lúcio se manifestou dizendo que entendia ter cumprido seu 142 
papel na coordenação do laboratório e que agora gostaria de dar mais atenção a projetos 143 
próprios que possam ser conduzidos de acordo com fundamentos teóricos e 144 
metodológicos que julga mais pertinentes. Após ter se reunido com os colegas do 145 
LÂMINA seu afastamento ficou definido. O professor Cláudio se manifestou no mesmo 146 
sentido dizendo que gostaria de trabalhar em outro ambiente, tendo em vista desacordo 147 
com as normativas traçadas pelo LÂMINA no gerenciamento dos projetos. Disse que 148 
aguardará a formação de novo laboratório onde possa incluir seus projetos. O professor 149 
Sidney se manifestou dizendo entender como justa a manifestação dos colegas no 150 
sentido de buscarem seus próprios caminhos de ensino, pesquisa e extensão. Disse que a 151 
saída de um membro de um laboratório é algo totalmente normal na vida acadêmica e 152 
que buscaria os meios necessários para garantir espaço para a formação de novos grupos 153 
na área. De imediato, garantiu que o professor Lúcio e o STA Aluísio poderão trabalhar 154 
no espaço do ICH da Rua Lobo da Costa, 1877, em local onde estava o Laboratório de 155 
Materiais e Técnicas, do Curso de Conservação e Restauro, em função das mudanças já 156 
aprovadas nos ambientes daquele prédio. Assim que a mudança do laboratório se 157 
efetivar ficará à disposição para uso. Foram feitos outros comentário sobre o tema que, 158 
após discutido foi colocado em votação para que fosse aprovada a saída dos professores 159 
e do STA nos termos relatados. Os desligamentos do LÂMINA, nos termos relatados, 160 
foram homologados por unanimidade pelos presentes. Nada mais havendo a tratar, o 161 
Senhor Presidente encerrou a reunião, lavrou a presente ata que foi lida e aprovada 162 
pelos presentes, e segue assinada pelo Presidente juntamente com Luana Padilha Corrêa 163 
no exercício da secretaria do Instituto de Ciências Humanas e pelos presentes à reunião. 164 

 

 

____________________________________ 

Luana Padilha Corrêa 

Secretaria do Instituto de Ciências Humanas 

 

 

____________________________________ 

Sidney Gonçalves Vieira 

Presidente do Conselho Departamental 

Instituto de Ciências Humanas 
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