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UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS 

INSTITUTO DE CIÊNCIAS HUMANAS 

CONSELHO DEPARTAMENTAL 

 

ATA 17/2017                                                                                          09/10/2017 14:30 

 

Aos nove dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezessete, 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 Ensino 3 
em História, 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 
Ana Inez Klein (Titular) e Adhemar Lourenço da Silva Junior (Suplente); Chefe do 7 
Departamento de Geografia: Robinson Santos Pinheiro (Titular) e Lucas Manassi 8 
Panitz (Suplente); Chefe do Departamento de Economia: Regis Augusto Ely (Titular) 9 
e Cláudio Djissey Shikida (Suplente); Chefe do Departamento de Museologia, 10 
Conservação e Restauro: Daniel Maurício Viana de Souza (Titular) e Roberto Heiden 11 
(Suplente); Chefe do Departamento de Antropologia e Arqueologia: Adriane Luisa 12 
Rodolpho (Titular) e Rosane Aparecida Rubert (Suplente); Representante dos 13 
Professores Titulares: Miguel Pinto de Oliveira; Representante dos Professores 14 
Auxiliares de Ensino: Louise Prado Alfonso; Representante dos Professores 15 
Assistentes: Sarah Maggitti Silva; Representante dos Professores Adjuntos: Moisés 16 
Ortemar Reihbein (Titular) e Liz Cristiane Dias  (Suplente); Representante dos 17 
Professores Associados: Adhemar Lourenço da Silva Junior (Titular) e Francisco Luiz 18 
Pereira da Silva Neto (Suplente); Representante dos Coordenadores dos Colegiados 19 
dos Cursos de Graduação: Elisabete da Costa Leal (Titular); Representante dos 20 
Coordenadores dos Colegiados dos Cursos de Pós-Graduação: Lúcio Menezes 21 
Ferreira (Titular) e Adriano Luis Heck Simon (Suplente); Representantes dos Técnicos 22 
Administrativos: Álbio Ferreira da Costa (Titular) e Nanci Rosa da Silva Ribeiro Santos 23 
(Suplente); Allan de Oliveira de Oliveira (Titular) e Giselda Rosa da Silva (Suplente); 24 
Thaise Thurow Schaun (Titular) e Anne Gomes Sacco (Suplente); Representantes 25 
Discentes: não compareceram nem indicaram representantes. O professor Sebastião 26 
Peres, presidindo a reunião em substituição ao Diretor que estava em outro compromisso, 27 
cumprimentou os presentes e agradeceu pelo comparecimento. Em seguida, passou a 28 
tratar da ordem do dia da presente reunião, cujos pontos de pauta foram os seguintes. 1. 29 
Deliberação sobre atas de reuniões anteriores: disponíveis em 30 
http://wp.ufpel.edu.br/ich/portarias-do-ich-2/atas-do-cd.  – O Senhor Presidente 31 
informou que as atas das reuniões anteriores estavam disponíveis para consulta no site do 32 
Instituto de Ciências Humanas no endereço eletrônico informado. Perguntou aos 33 
presentes se poderia dispensar a leitura das atas anteriores ainda não aprovadas, o que foi 34 
consentido por todos. Em seguida colocou as atas em discussão e não havendo qualquer 35 
oposição colocou em aprovação tendo sido as atas anteriores, do ano de 2017, aprovadas 36 
por unanimidade entre os presentes. 2. Dotação Orçamentária: Créditos 37 
orçamentários até 04/10/2017 e estimativa de gastos dos departamentos. 38 



 

  

__________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

SECRETARIA DO INSTITUTO DE CIÊNCIAS HUMANAS  

Diretor: Sidney Gonçalves Vieira (Cel: 81187299) | Vice-Diretor: Sebastião Peres (Cel: 81412332) 

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

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

 

Memorando Circular/ICH Nº 08/2017 que trata da estimativa e planejamento de 39 
despesas 2017/2. O professor Sebastião confirmou o recebimento do informativo 40 
contendo o Saldo Orçamentário da Unidade, conforme encaminhamento junto com a 41 
convocação. Esclareceu que do montante de R$20.000,00 (Vinte mil reais) disponíveis 42 
para a aquisição de Material Permanente foi elaborada uma lista de compras de acordo 43 
com as solicitações encaminhadas pelos departamentos. Também salientou a importância 44 
de que fosse atendido o memorando citado tendo em vista o prazo para uso do saldo 45 
disponível. Leu o memorando com o seguinte texto Tendo em vista a aproximação da 46 
data de encerramento da agenda de compras para 2017, e considerando o saldo 47 
existentes no Elemento de Despesa de Natureza 33, solicito aos Departamentos que 48 
encaminhem, até o dia 16 de outubro de 2017, impreterivelmente, as demandas existentes 49 
para a compra de passagens e diárias. Tal previsão deverá ser feita em ordem de 50 
prioridade e deverá englobar as viagens previstas para trabalhos de campo, participação 51 
de professores em eventos, buscar ou levar convidados, hospedagem de convidados em 52 
hotel e outras atividades até 31 de dezembro de 2017. Saliento que muitas solicitações já 53 
foram encaminhadas e, considerando a alteração nos valores disponíveis, serão 54 
desconsideradas, para que se possa fazer uma nova proposição dentro do prazo 55 
estipulado. Agradeço a todos pela compreensão e atendimento. Todos manifestaram 56 
ciência do conteúdo. 3. Informes: O professor Sebastião fez a leitura, para conhecimento 57 
de todos, das seguintes correspondências: a) Portaria Normativa Nº 2/2012, que trata da 58 
declaração de acumulação de cargos/empregos públicos e/ou pensões; b) Memorando 59 
Nº109/2017 PREC, que comunica que a Profa. Andrea Lacerda Bachettini foi nomeada 60 
pela Portaria/UFPEL Nº1429 para a função de Chefe da Seção de Mapeamento e 61 
Inventário em Extensão; c) Memorando Circular Nº10/2017 PREC, que informa sobre a 62 
institucionalização de atividades extensionistas; d) Memorando Circular GR/UFPEL 63 
Nº013/2017 que solicita apoio à realização da III Semana Integrada de Ensino, Pesquisa, 64 
Extensão e Inovação, de 20 a 24/11/17; e) Memorando Nº095/2017/PROPLAN que 65 
registra as tratativas para alocação das demandas de espaço físico da Reserva Técnica de 66 
Arqueologia da UFPel no prédio da Rua Félix da Cunha, 570; f) Memorando Circular 67 
Nº010/2017/PRA que trata da obrigatoriedade do registro no SCDP de todo afastamento 68 
a trabalho de servidor; g) Memorando Circular Nº011/2017/PRA que trata do retorno de 69 
servidor em viagem a serviço após 23 H 59 min; h) Memorando Circular Nº 70 
21/2017/PROGEP que trata da exclusividade da PROGEP para a convocação e 71 
orientações quanto aos procedimentos para ingresso de Professores Substitutos. Todos os 72 
presentes tomaram ciência dos assuntos tratados nas correspondências lidas e se 73 
comprometeram a divulgar entre seus pares. 4. Apreciação de encaminhamentos da 74 
Direção ad referendum do Conselho Departamental: O professor Sebastião colocou 75 
em apreciação os encaminhamentos feitos pela direção para que sejam analisados pelo 76 
Conselho Departamental. a) Memorando 167/2017/DIREÇÃO-ICH, que trata do 77 
pedido de remoção da Professora Viviane Adriana Saballa do Centro de Artes/UFPEL 78 
para o ICH/UFPEL, na vaga de vacância da Professora Clarice Gontarski Speranza; b) 79 
Processo 23110.005440/2017-68, do Processo Seletivo para Professor Substituto na área 80 
de Teoria Econômica, com a homologação das inscrições, da Comissão Examinadora e 81 
do Parecer Final;  c) Processo 23110.003973/2017-13, do Processo Seletivo para 82 
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Professor Substituto na área de Geografia Humana, com a homologação das inscrições, 83 
da Comissão Examinadora e do Parecer Final;  d) Memorando Nº 172/2017/DIREÇÃO-84 
ICH, com a aprovação da solicitação do pedido de liberação de horário para educação 85 
formal de Luana Padilha Correa; e) Portaria/ICH Nº 065/2017 com a consolidação do 86 
Núcleo Docente Estruturante (NDE) do Curso de Bacharelado em Antropologia; f) 87 
Processo 23110.0003778/2017-13, com a aprovação do RAAD 2013 referente à 88 
Professora Rejane Barreto Jardim tendo em vista a alteração necessária para atingimento 89 
de pontuação para progressão; g) Memorando Nº 162/2017/DIREÇÃO-ICH, que 90 
solicita a nomeação do Professor Jonas Moreira Vargas como Coordenador do Colegiado 91 
dos Cursos de História. Todos os encaminhamentos foram referendados pela 92 
unanimidade dos presentes. 5. Criação de disciplina de Pós-Graduação: Foi 93 
apresentada solicitação, oriunda do Departamento de Geografia, de criação da disciplina 94 
“O Estado-Nação Brasil no século XXI”, sob responsabilidade do Professor Robinson 95 
Santos Pinheiro, a ser oferecida no âmbito do Programa de Pós-Graduação em Geografia. 96 
Solicitação aprovada por unanimidade. 6. Processo: 23110.2029-86/2017-9. 97 
Afastamento para Pós-Doutorado, referente ao professor Rafael Guedes Milheira. 98 
O professor Sebastião relatou o processo com o pedido de afastamento para a realização 99 
de estágio pós-doutoral no exterior (PDE) do professor Rafael Guedes Milheira, no 100 
período de 01 de dezembro de 2018 a 31 de janeiro de 2019, na University of Exeter, 101 
Inglaterra, sob a supervisão do professor Jose Idiarte, com o projeto “Arqueologia dos 102 
cerritos na bacia hidrográfica da laguna dos patos, Pelotas-RS: paisagens em movimento 103 
e ambiente construído”. O pedido foi apreciado e aprovado pela unanimidade dos 104 
presentes. 7. Manifestação Departamento de Antropologia e Arqueologia: A Professora 105 
Adriane Luísa Rodolpho, Chefe do Departamento de Antropologia e Arqueologia, 106 
solicitou providências da Direção do ICH e administração superior da UFPel em relação 107 
à sujeira e infestação de piolhos, provocadas pelas pombas que tem ocupado o poço de 108 
luz no interior do prédio do CCHS, setor ocupado pelo ICH, e que vêm afetando 109 
laboratórios e outros locais de trabalho ocupados por docentes, servidores e alunos 110 
vinculados ao seu Departamento. Alertou para a possibilidade de ocorrência de problemas 111 
graves de saúde aos mesmos, como consequência desse problema. O Professor Sebastião 112 
informou à Professora Adriane e demais presentes acerca dos sucessivos pedidos de 113 
providências a esse respeito encaminhados à administração superior da UFPel e que 114 
continuam pendentes de solução. Comprometeu-se, em nome da Direção do ICH, a 115 
intensificar a solicitação de providências além daquilo que já tem sido feito, inclusive 116 
porque um dos setores mais afetados por esse problema é, justamente, o Gabinete do 117 
Diretor do ICH. Nada mais havendo a tratar, o Prof. Sebastião encerrou a reunião e lavrou 118 
a presente ata, que segue assinada por ele juntamente com os demais presentes que 119 
assinaram a lista de presenças em anexo. 120 
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Vice-Diretor no exercício da Presidência do Conselho Departamental 
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