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UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS 

INSTITUTO DE CIÊNCIAS HUMANAS 

CONSELHO DEPARTAMENTAL 

 

ATA 16/2015                                                                                                    29/05/2015 

 

Aos vinte e nove dias do mês de maio do ano de dois mil e quinze, às quinze 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 (323) na Rua Alberto Rosa, 154, 3 
composto pelos seguintes membros dos quais os presentes assinaram a respectiva lista de 4 
presença que segue em anexo: Diretor: Sidney Gonçalves Vieira; Vice-Diretor: Sebastião 5 
Peres; Chefe do Departamento de História: Paulo Ricardo Pezat (Titular) e Marcos César 6 
Borges da Silveira (Suplente); Chefe do Departamento de Geografia: Moisés Ortemar 7 
Rehbein (Titular) e Rosangela Lurdes Spironello (Suplente); Chefe do Departamento de 8 
Economia: Fábio Massaud Caetano (Titular) e Daniel de Abreu Pereira Uhr (Suplente); 9 
Chefe do Departamento de Museologia, Conservação e Restauro: Carla Rodrigues 10 
Gastaud (Titular) e Pedro Luis Machado Sanches (Suplente); Chefe do Departamento de 11 
Antropologia e Arqueologia: Cláudia Turra Magni (Titular) e Rafael Guedes Milheira 12 
(Suplente); Representante dos Professores Auxiliares de Ensino: Sarah Maggiti Silva; 13 
Representante dos Professores Assistentes: Roberto Heiden (Suplente); Representante dos 14 
Professores Adjuntos: Erika Collischonn (Titular) e Liz Cristiane Dias (Suplente); 15 
Representante dos Professores Associados: Adhemar Lourenço da Silva Junior (Titular); 16 
Representante dos Coordenadores dos Colegiados dos Cursos de Graduação: Cláudio 17 
Baptista Carle (Titular) e Diego Lemos Ribeiro (Suplente); Representante dos 18 
Coordenadores dos Colegiados dos Cursos de Pós-Graduação: Lúcio Menezes Ferreira 19 
(Titular) e Loredana Marise Ricardo Ribeiro (Suplente);  Representantes dos Servidores 20 
Técnicos Administrativos: Álbio Ferreira da Costa (Titular), Mara Lúcia Vasconcellos da 21 
Costa (Suplente), Luana Padilha Correa (Titular), Hamilton Oliveira Júnior (Suplente), Thaise 22 
Thurow Schaun (Titular) e Anne Gomes Sacco (Suplente); Representantes Discentes: 23 
Leandro Radke (Titular), Alisson Barcellos Balhego (Titular) e Luíza Bartz (Titular). Ao dar 24 
início à reunião o professor Sebastião Peres, Vice-Diretor, informou que presidiria a reunião 25 
ante a impossibilidade de comparecimento do professor Sidney Gonçalves Vieira, Diretor da 26 
unidade. Imediatamente deu início à reunião, cumprimentou os presentes e agradeceu pelo 27 
comparecimento. Antes de dar início à ordem do dia solicitou a inclusão na pauta de item 28 
referente ao resultado da escolha de chefe e subchefe para o Departamento de Antropologia e 29 
Arqueologia. A proposição foi aceita pelos presentes e o item incluído como quarto, antes da 30 
análise dos projetos de ensino, pesquisa e extensão. Logo em seguida passou-se a tratar da 31 
ordem do dia da presente reunião. Item 1) Apreciação da Ata 13/2015. O professor Sebastião 32 
confirmou o recebimento da ata juntamente com a convocação da presente reunião, o que foi 33 
confirmado pelos presentes, nesse sentido solicitou a dispensa de leitura da respectiva ata, 34 
solicitação que foi aprovada. Passou-se então a discussão da ata. O professor Sebastião relatou 35 
que diversos encaminhamentos já haviam sido feitos referentes à alterações na redação da ata com 36 
referência ao Item 4 cuja sugestão é que passasse a ter a seguinte redação: “Item 4) Direção: 37 
Solicitação de alteração de local de trabalho no ICH do STA Jeferson Dutra Salaberry. O professor Sidney 38 
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relatou que o STA, Técnico em Restauração, Jeferson encaminhou pedido de relotação dentro do próprio 39 
ICH, alegando dificuldade nos relacionamentos interpessoais no atual local de trabalho além de desvio de 40 
função. O professor Sidney relatou que se reuniu com o referido técnico e que ficou evidente a insatisfação 41 
do servidor em face a falta de reconhecimento pelo seu cargo, assim como ficou demonstrado que as 42 
possibilidades de atuação do referido profissional são muito mais amplas do que as atividades que se lhe 43 
atribuem. Explicou ao técnico que no momento é totalmente impossível a relotação interna, considerando 44 
que o cargo que ele ocupa é específico da área em que ele atua e, que, no momento, não haveria outro 45 
técnico para a função. O professor disse que o servidor entende perfeitamente a situação e que 46 
permaneceria no aguardo de alguma mudança possível, desde que houvesse maior reconhecimento das 47 
suas funções e que seu trabalho não fosse usado em desvio com a atribuição de tarefas que não lhe dizem 48 
respeito. O professor Roberto se manifestou dizendo estranhar a comunicação do Servidor Técnico-49 
Administrativo Jeferson no que se refere aos exemplos usados para descaracterizar a função que ele 50 
ocupa, considerando que vários professores, estudantes e outros técnicos também realizaram tarefas do 51 
mesmo gênero quando dos preparativos para a visita do MEC; e que o próprio servidor Jeferson na 52 
ocasião se ofereceu para a construção de uma rampa juntamente com o professor. De outo modo, se 53 
mostrou surpreso com a manifestação do STA no sentido de não concordar com o desvio de função que 54 
alega exercer, considerando que quando do afastamento da servidora Francine ele próprio se ofereceu 55 
para realizar as tarefas do Colegiado do Curso de Conservação e Restauro, o que caracterizou uma oferta 56 
para o desvio de função. Portanto, não entende a contradição do argumento. O servidor Álbio se 57 
manifestou para dizer que nenhum servidor é obrigado a exercer suas atividades e desvio de função e que 58 
é dever do servidor manifestar seu descontentamento e exigir que o cargo seja respeitado. A professora 59 
Carla também se manifestou corroborando as manifestações do colega Roberto e dizendo também que 60 
entendia descabida a manifestação do servidor Jeferson, haja vista que o assunto já havia sido discutido 61 
em reunião do departamento e que os esclarecimento sobre o tema já haviam sido feitos. No mesmo 62 
sentido, a professora Sara se manifestou dizendo não concordar com a posição adotada pelo servidor 63 
Jeferson, pois o mesmo sempre foi tratado com o devido respeito por todos os colegas de departamento e 64 
da maneira como ele encaminha o relato e respectivo pedido fica parecendo que há algum tipo de 65 
retaliação sobre suas atitudes, o que não ocorre. O assunto foi discutido e manteve-se a decisão do Diretor 66 
de que o técnico permaneça exercendo suas funções junto ao Departamento de Museologia, Conservação e 67 
Restauro, restringindo-se ao trabalhos próprios do cargo. O encaminhamento proposto foi aceito 68 
pelos presentes. Com relação ao Item 5, foi solicitado que se acrescentasse as Comissões Internas 69 
de Avaliação dos Estágios Probatórios do Departamento de Economia, composta pelos 70 
professores Fábio Massaud Caetano, André Carraro, Regis Augusto Ely e Daniel de Abreu Pereira 71 
Uhr (Suplente); também do Departamento de História, composta pelos professores Adhemar 72 
Lourenço da Silva Junior, Aristeu Elisandro Machado Lopes, Elizabete da Costa Leal e Ana Inez 73 
Klein (Suplente); e do Departamento de Museologia, Conservação e Restauro, composta pelos 74 
professores Carla Rodrigues Gastaud, Diego Lemos Ribeiro, Silvana Bojanoski e Roberto Heiden 75 
(Suplente); em complementação à informação da composição da referida comissão do 76 
Departamento de Geografia composta pelos professores Moisés Ortemar Rehbein, Maurício 77 
Meurer, Liz Cristiane Dias e Adriano Luis Heck Simon (Suplente). A ata 13/2015 da reunião do 78 
dia 15 de maio de 2015 foi colocada em aprovação tendo sido aprovada por unanimidade com as 79 
alterações propostas. Item 2) Informes: O professor Sebastião fez a leitura dos seguintes 80 
informes. a) Saldos Orçamentários do ICH, foi apresentada a planilha de Créditos Orçamentários 81 
atualizada até a data de 27 de maio de 2015; b) Memorando Circular nº 002/2014 (sic) - 82 
CPPD/UFPEL de 20 de maio de 2015, que altera o prazo de encaminhamento dos relatórios de 83 
atividades docentes de 2014 (RAADs) para 15 de junho de 2015 e o prazo para recursos para 30 84 
de junho de 2015; d) Processo 23110.005321/2013-81, que trata da solicitação de alteração do 85 
Regime de Trabalho do professor José Álvaro Quincozes Martins, de 40 h para DE, que informa a 86 
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decisão do COCEPE de aprovar o pedido de alteração do regime proposto pelo professor com o 87 
esclarecimento ao CD do ICH de que não houve intransigência do COCEPE, pois considera que 88 
aquele órgão “cumpriu seu papel de fazer o debate acadêmico a respeito da solicitação” e que “a 89 
mudança de regime de trabalho de docentes não é direito deles. Como mencionado nos autos, e 90 
sim objeto de apreciação e aprovação por este Conselho, normalizado pelas Resoluções nº 04 e nº 91 
05/1997, do COCEPE.” Sobre o relato o professor Cláudio insiste na reivindicação de que o ICH 92 
deve fazer dos 0,7 vagas cedidas à matriz de vagas docentes em função da alteração do regime 93 
aprovado por considerar inaceitável que a unidade seja penalizada com a mudança de regime do 94 
professor, ainda mais considerando o ganho efetivo que os alunos terão com a nova condição do 95 
professor. e) Memorando Circular nº 001/2015/NGE, que trata do cronograma para solicitação de 96 
salas ao Núcleo de gestão de Espaços, para o semestre de 2015/2. Item 3) Departamento de 97 
Museologia, Conservação e Restauro: Regimento do Núcleo Docente Estruturante do Curso 98 
de Bacharelado em Museologia. O professor Sebastião apresentou o encaminhamento feito pelo 99 
coordenador do Colegiado do Curso de Museologia em que envia a proposta de Regimento para o 100 
Núcleo Docente Estruturante do Curso de Bacharelado em Museologia. O referido documento foi 101 
apreciado e aprovado em reunião do respectivo colegiado em 16 de abril de 2015, como se 102 
depreende da cópia da ata que acompanha a solicitação. O professor Sebastião fez a leitura do 103 
regimento e colocou o tema em discussão. Os presentes consideraram o documento em 104 
conformidade com as exigências existentes. Colocado em votação foi aprovado pela unanimidade 105 
dos presentes o Regimento do Núcleo Docente Estruturante (NGE) do Curso de Bacharelado em 106 
Museologia da universidade Federal de Pelotas. Item 4) Resultado da escolha de chefe e 107 
subchefe para o Departamento de Antropologia e Arqueologia. A professora Cláudia 108 
informou que recebeu memorando interno da Direção solicitando sua permanência no cargo até a 109 
escolha definitiva para a chefia e subchefia do departamento e, considerando a pertinência do 110 
mesmo manifestou sua concordância em permanecer no cargo até que sejam feitas as devidas 111 
substituições. No mesmo sentido, informou que o departamento procedeu a escolha apresentando 112 
o seguinte resultado. Para a Chefia do Departamento de Antropologia e Arqueologia foi obtido o 113 
seguinte resultado: professores Rafael Milheira, 15 votos; Flávia Rieth, 01 voto; e Lori Altman, 114 
01 voto. Para a subchefia do Departamento de Antropologia e Arqueologia foi obtido o seguinte 115 
resultado: professores Adriane Rodolpho, 15 votos; Francisco Neto, 01 voto; e, Jaime Mujica 116 
Sallés, 01 voto. Ante o exposto foi colocado em apreciação o referido processo sendo logo em 117 
seguida homologado pelos presentes ficando aprovada a indicação para que sejam designados 118 
como Chefe do Departamento de Antropologia e Arqueologia o professor Rafael Guedes Milheira 119 
e como Subchefe do Departamento de Antropologia e Arqueologia a professora Adriane Luisa 120 
Rodolpho. Item 5) Projetos de Ensino, Pesquisa e Extensão. Foi encaminhado o Projeto de 121 
Ensino “Tópicos Especiais em Economia Aplicada”, sob a coordenação do professor Rodrigo 122 
Nobre Fernandez, para ser realizado entre 23 de setembro de 2015 e 21 de setembro de 2016. O 123 
projeto foi aprovado. Foi apresentado o Relatório Final do Projeto de Pesquisa “Rememorando 124 
Combates: a Revolução Federalista de 1893 através de fontes textuais, visuais e orais no sul do 125 
Rio Grande do Sul” sob a coordenação do professor Aristeu Elisandro Machado Lopes. O referido 126 
relatório foi aprovado. Foi apresentado o Projeto de Pesquisa “Cultura Escrita e Documento” sob 127 
a coordenação da professora Carla Rodrigues Gastaud. O projeto foi aprovado. Antes de finalizar 128 
a reunião o professor Adhemar solicitou a palavra para manifestar sua preocupação com os 129 
trabalhos da Constituinte Universitária, em função da dificuldade de quórum para a realização das 130 
reuniões, assim como o excessivo número de faltas dos membros da referida comissão. Propõe 131 
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uma reunião com a área de Ciências Humanas para tratar do assunto. O professor Moisés também 132 
solicitou espaço para fazer uma manifestação no sentido de reclamar da falta de retribuição pelo 133 
exercício de função gratificada para determinados chefes de departamentos e coordenadores de 134 
colegiados de cursos. Nada mais havendo a tratar, o professor Sebastião, no exercício da 135 
presidência, encerrou a reunião, lavrou a presente ata que segue assinada por ele juntamente 136 
com o professor Paulo Ricardo Pezat, que secretariou a presente reunião, e é acompanhada 137 
pela respectiva lista de presentes. 138 
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