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UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS 

INSTITUTO DE CIÊNCIAS HUMANAS 

CONSELHO DEPARTAMENTAL 

 

ATA 17/2015                                                                                                    22/06/2015 

 

Aos vinte e dois dias do mês de junho 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 (ICH) 2 
da Universidade Federal de Pelotas (UFPEL), na sala de reuniões do Núcleo de 3 
Documentação Histórica, na Rua Alberto Rosa, 154, composto pelos seguintes membros dos 4 
quais os presentes assinaram a respectiva lista de presença que segue em anexo: Diretor: 5 
Sidney Gonçalves Vieira; Vice-Diretor: Sebastião Peres; Chefe do Departamento de 6 
História: Paulo Ricardo Pezat (Titular) e Marcos César Borges da Silveira (Suplente); Chefe 7 
do Departamento de Geografia: Moisés Ortemar Rehbein (Titular) e Rosangela Lurdes 8 
Spironello (Suplente); Chefe do Departamento de Economia: Fábio Massaud Caetano 9 
(Titular) e Daniel de Abreu Pereira Uhr (Suplente); Chefe do Departamento de Museologia, 10 
Conservação e Restauro: Carla Rodrigues Gastaud (Titular) e Pedro Luis Machado Sanches 11 
(Suplente); Chefe do Departamento de Antropologia e Arqueologia: Cláudia Turra Magni 12 
(Titular) e Rafael Guedes Milheira (Suplente); Representante dos Professores Auxiliares de 13 
Ensino: Sarah Maggiti Silva; Representante dos Professores Assistentes: Roberto Heiden 14 
(Titular); Representante dos Professores Adjuntos: Erika Collischonn (Titular) e Liz 15 
Cristiane Dias (Suplente); Representante dos Professores Associados: Adhemar Lourenço 16 
da Silva Junior (Titular); Representante dos Coordenadores dos Colegiados dos Cursos de 17 
Graduação: Cláudio Baptista Carle (Titular) e Diego Lemos Ribeiro (Suplente); 18 
Representante dos Coordenadores dos Colegiados dos Cursos de Pós-Graduação: Lúcio 19 
Menezes Ferreira (Titular) e Loredana Marise Ricardo Ribeiro (Suplente);  Representantes 20 
dos Servidores Técnicos Administrativos: Álbio Ferreira da Costa (Titular), Mara Lúcia 21 
Vasconcellos da Costa (Suplente), Luana Padilha Correa (Titular), Hamilton Oliveira Júnior 22 
(Suplente), Thaise Thurow Schaun (Titular) e Anne Gomes Sacco (Suplente); 23 
Representantes Discentes: Leandro Radke (Titular), Alisson Barcellos Balhego (Titular) e 24 
Luíza Bartz (Titular). Imediatamente o professor Sidney, Presidente do Conselho 25 
Departamental, deu início à reunião, cumprimentou os presentes e agradeceu pelo 26 
comparecimento. Antes de passar à ordem do dia solicitou a inclusão na pauta de item 27 
referente ao convite formulado pela Universidade Católica da Pelotas para que professores do 28 
Departamento de Economia ministrem disciplina em curso de especialização daquela 29 
universidade, o pedido de afastamento da professora Adriane Luisa Rodolpho, no mesmo 30 
sentido, solicitou que fosse incluído o pedido de transferência encaminhado por professora da 31 
Universidade Federal de Tocantins, para o ICH. As proposições foram aceitas pelos presentes 32 
e os itens incluídos antes da análise dos projetos de ensino, pesquisa e extensão. Logo em 33 
seguida passou-se a tratar da ordem do dia da presente reunião. Item 1) Apreciação da Ata 34 
16/2015 – O professor Sidney confirmou com os presentes que todos haviam recebido o 35 
arquivo eletrônico com a cópia da ata apreciada, o que foi confirmado pelos presentes que 36 
dispensaram a leitura da mesma. Colocado em discussão os presentes observaram que a ata 37 



 

 

 

_____________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

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/ 

 
 

trazia alterações referentes à reunião 13/2015 que haviam sido solicitadas pelos membros do 38 
CD. As alterações foram consideradas adequadas. O professor Moisés, se referindo à assunto 39 
da ata anterior solicitou uma informação, referente aos professores que estavam com o estágio 40 
probatório em andamento e que tiveram a publicação de portaria que os considerou 41 
habilitados. O professor Sidney esclareceu que em face da portaria a avaliação se tornava 42 
desnecessária, pois o processo culmina justamente com a homologação do Estágio Probatório 43 
e a consequente permanência na universidade. O professor Cláudio solicitou que tal 44 
informação constasse em ata, pois isso desobrigaria as respectivas comissões de avaliação de 45 
estágio de realizarem os processos referentes a esses professores. Com isso, faz-se constar que 46 
os professores que tiverem portarias de homologação do Estágio Probatório publicadas antes 47 
da conclusão dos respectivos processos terão os processos de avaliação suspensos, justamente 48 
em virtude das portarias publicadas. Colocada em votação a ata foi aprovada pela 49 
unanimidade dos presentes, sem alterações. Item 2) Informes: a) Saldos Orçamentários do 50 
ICH – Foi apresentada a planilha Créditos Orçamentários do ICH, atualizada até 10/06/2015, 51 
com dotação anual de manutenção com saldo zero (R$0,0) e dotação parcial de manutenção 52 
de R$66.000,00 (Sessenta e seis mil reais) com os saldos devidamente atualizados, os demais 53 
saldos apresentados referem-se aos projetos e programas PROEXT. b) Matriz de Vagas 54 
Docentes – Foi apresentado o documento “Memória da Matriz de Alocação de Vagas 55 
Docentes”, tendo sido chamado a atenção o fato de que foram identificadas vinte e duas (22) 56 
vagas para aplicação da Matriz/2015, sendo quatorze (14) através dos indicadores da matriz e 57 
oito (8) por edital específico para atender cursos cuja demanda não tenha sido contemplada 58 
pela matriz. O professor Sidney chamou a atenção para a necessidade de que os 59 
departamentos avaliassem a situação de suas necessidades para estarem prontos para 60 
concorrer às vagas definidas para a demanda de cursos em vulnerabilidade c) Matriz 61 
Orçamentária – Foram apresentados todos os documentos encaminhado pela Pró-Reitoria de 62 
Planejamento referentes à Matriz orçamentária que culminam com a apresentação dos valores 63 
a serem distribuídos entre as unidades da UFPEL, que aponta o total de R$106.345,53 (Cento 64 
e seis mil, trezentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e três centavos) para o ICH. d) Uso 65 
do crédito da Matriz Orçamentária em Capital – O professor Sidney leu o correio 66 
eletrônico encaminhado à Direção pelo Pró-Reitor de Planejamento no sentido de que seja 67 
definido o destaque do crédito de cada unidade que será utilizado em capital, limitado a 68 
quinze por cento (15%) do respectivo crédito ou saldo. Ouvidos os conselheiros foi decidido 69 
que se usaria o total do limite para transferência de custeio para capital. Considerando o 70 
crédito de R$106.345,53 a ser destinado para o ICH, a solicitação será de que R$15.951,83 71 
seja transferido de custeio para capital. O uso do recurso será decidido em reuniões 72 
posteriores do CD ou do Conselho Administrativo Consultivo, com homologação pelo CD. e) 73 
Memorando Circular 12/2015/ICH, horário de atendimento dos setores do ICH – O 74 
professor Sidney leu o memorando da Direção do ICH, aqui referido, que solicita a todos os 75 
responsáveis por setores do ICH que afixem em local visível ao público o horário de 76 
atendimento ao público, bem como nome e contato do responsável por cada setor. f) 77 
Memorando Circular GR/UFPEL nº 13/2015, que trata do acesso a candidatos de 78 
quaisquer processos seletivos a informações e documentos do processo -  Foi confirmado 79 
o recebimento por todos os conselheiros do memorando referido e destacada a importância de 80 
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que seja cumprida a determinação nele contida a fim de evitar recursos e outras demandas 81 
referentes aos processos seletivos na unidade. g) Memorando 071/2015/NGE -  Foi tratado o 82 
memorando referido que solicita o envio de informações sobre o uso e ocupação das salas do 83 
Terceiro Pavimento do prédio do Campus de Ciências Humanas e Sociais, na Rua Alberto 84 
Rosa, 154. O professor Sidney disse que disponibilizaria o formulário na página do ICH na 85 
internet e solicitou que o preenchimento fosse feito até o final do presente semestre. h) 86 
Memorando Circular 001/2015/CPPD – O professor Sidney leu o memorando identificado 87 
chamando a atenção para a necessidade de cumprimento do item “e” que diz da necessidade 88 
de se informar à CPPD a avaliação discente, encargo dos coordenadores de Colegiados de 89 
Cursos e necessária para a progressão funcional. O ICH ainda apresenta pendências com 90 
relação a esse item na CPPD.  i) Mestrado Profissional em Administração Pública – O 91 
professor Sidney relatou que recebeu solicitação do Gabinete do Reitor no sentido de que o 92 
ICH participasse da oferta do Mestrado interinstitucional proposto pela Universidade Federal 93 
de Santa Maria (UFSM), com vista a formação de quadros para a instituições de ensino 94 
superior. O convite foi repassado ao Departamento de Economia, tendo em vista a 95 
necessidade de oferta de disciplinas daquela área. O professor Fábio relatou que o 96 
departamento se reuniu para apreciar o convite, mas que não houve possibilidade de aceitar, 97 
tendo em vista o envolvimento exigido, de forma permanente e de longo prazo, apesar de que 98 
houvesse professores dispostos a atuar no curso. Entretanto, considerando as demandas atuais 99 
do departamento e a falta de garantia de eventual benefício na distribuição de novas vagas, ou 100 
seja, considerando que a participação apenas oneraria mais ainda a carga atual dos 101 
professores, a decisão foi a de não participar do referido curso. O professor Sidney informou 102 
que as disciplinas demandadas ao Departamento de Economia serão atendidas por outra área 103 
da universidade, permitindo a participação da UFPEL no referido curso. Item 3) 104 
Departamento de Economia.  Alteração no período de afastamento para pós-doutoral do 105 
professor Felipe Garcia Ribeiro – o professor Fábio relatou que ele e o professor Felipe 106 
solicitou a antecipação da data de seu afastamento considerando a exigência da universidade 107 
que o receberá para implementar a bolsa, tendo em vista os prazos estabelecido pelas agências 108 
de financiamento. O pedido foi encaminhado à direção que despachou favoravelmente ad 109 
referendum do CD, aprovando o afastamento do professor Felipe Garcia Ribeiro a partir do 110 
dia 10 de junho de 2015. O encaminhamento foi referendado pelos presentes. Item 4) 111 
Departamento de Economia. Alteração no período e local de afastamento para pós-112 
doutoral do professor Marcelo Oliveira Passos – O professor Fábio relatou o pedido do 113 
professor Marcelo alterando o período e o local de seu afastamento para pós doutorado, 114 
considerando a demora da CAPES em responder a solicitação encaminhada. Com isso, foi 115 
feito o encaminhamento ad referendum do CD autorizando as alterações propostas. O pedido 116 
de afastamento foi alterado para a Universidade Federal de Alagoas, no período de 15 de 117 
junho de 2015 a 13 de junho de 2016. Como não houve mudança fundamental no período do 118 
afastamento, conforme previsto no Plano da unidade e considerando que o Departamento de 119 
Economia concordou com a alteração proposta, inclusive quanto ao local, o encaminhamento 120 
foi referendado. Item 5) Departamento de História. Apreciação do resultado do Concurso 121 
Público para a Carreira Docente de Magistério Superior. Área: Acervos e Patrimônio - 122 
O Professor Paulo Pezat relatou o processo referente ao concurso em análise. Informou que o 123 
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certame ocorreu normalmente e que todas as atas foram anexadas ao processo. O resultado do 124 
concurso apontou em primeiro lugar Clarice Gontarski Speranza, com nota final 8,64; em 125 
segundo lugar Carolina Martins Ertcheverry, com nota final 8,35; e em terceiro lugar Martha 126 
Helena Loeblein Becker Morales, com nota final 8,09. Não compareceram os candidatos 127 
Sérgio Roberto Rocha da Silva, Mauro Dillmann Tavares e Silene Ferreira Claro. O processo 128 
foi analisado pelos presentes que o consideraram em acordo com as normas. O resultado foi 129 
homologado pelo Conselho Departamental do Instituto de Ciências Humanas. Item 6) 130 
Departamento de Museologia, Conservação e Restauro. Apreciação do resultado do 131 
Concurso Público para a Carreira Docente de Magistério Superior. Área: Ciências da 132 
Conservação e Restauro/ICH. Uma Vaga. 40 H DE. Vaga da Matriz. Edital 02/2014 133 
COCEPE. A professora Carla relatou o processo 23110.009680/2014-93 referente ao 134 
concurso em análise. Informou que o certame ocorreu normalmente e que todas as atas foram 135 
anexadas ao processo. O resultado do concurso apontou em primeiro lugar Thiago Sevilhano 136 
Puliesi com média final 8,29 e, em segundo lugar, Cristiane Wienke Raubach Ratmann com 137 
média final 7,53. O processo foi analisado pelos presentes que o consideraram em acordo com 138 
as normas. O resultado foi homologado pelo Conselho Departamental do Instituto de Ciências 139 
Humanas. Item 7) Departamento de Geografia. Solicitação de afastamento do professor 140 
Lucas Manassi Panitz para conclusão de doutorado – O professor Moisés relatou o pedido 141 
encaminhado pelo professor Lucas no sentido de obter afastamento para concluir seu 142 
doutorado na Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). Disse que o 143 
envolvimento do professor com uma grande carga de ensino, pesquisa e extensão não tem 144 
permitido a conclusão da qualificação, sendo que atualmente possui prazo limite para 145 
conclusão do curso. O professor Sidney chamou a atenção para o fato de que há a necessidade 146 
de previsão do afastamento no professor no Plano Plurianual de Qualificação dos Servidores 147 
do ICH, tendo solicitado que tal alteração fosse procedida com a inclusão da previsão de saída 148 
do professor para 2015/2. O pedido foi aprovado no Departamento de Geografia. A 149 
solicitação foi analisada e aprovada a alteração no Plano Plurianual de Qualificação dos 150 
Servidores do ICH, com a inclusão da previsão de saída do professor para 2015/2, também foi 151 
aprovado o pedido de afastamento do professor Lucas Manassi Panitz para concluir 152 
doutorado, no período de 10 de julho a 31 de outubro de 2016, na Universidade Federal do 153 
Rio Grande do Sul. Item 8) Direção. Solicitação de professores substitutos para 2015/2, 154 
nos termos do Memorando 42/2015 SCS/COCEPE -  O professor Sidney relatou que 155 
encaminhou ao COCEPE pedido de esclarecimento acerca do contrato dos professores 156 
substitutos da unidade e que o COCEPE respondeu por intermédio do Memorando 157 
042/2015/SCS solicitando informações acerca dos Professores Substitutos que realizam 158 
atividades na unidade para os quais não há professor efetivo alocado, detalhando as turmas 159 
sob sua responsabilidade e as demais atividades no semestre corrente (2015/1) e em potencial 160 
para o próximo semestre. O professor Sidney salientou a importância do atendimento 161 
imediato da solicitação e a prestação das informações, considerando a possibilidade de que 162 
tais professores não venham a participar de necessidades a serem apontadas em possível edital 163 
para novos substitutos. Nesse sentido, solicitou aos chefes de departamentos que 164 
encaminhassem as informações à Direção para providências. Item Extra Pauta) Convite 165 
formulado pela Universidade Católica da Pelotas para que professores do Departamento 166 
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de Economia ministrem disciplina em curso de especialização daquela universidade -   O 167 
professor Sidney solicitou ao professor Fábio que relatasse o pedido. O professor Fábio 168 
informou que ele e o professor Felipe Garcia receberam convite para ministrar as disciplinas 169 
de Econometria Aplicada à Finanças e de Cenários Econômicos, respectivamente, no Curso 170 
de Especialização em Controladoria e Finanças da Universidade Católica de Pelotas. As 171 
disciplinas possuem carga horária de 24 horas, serão ministradas em horário compatível com 172 
a disponibilidade dos professores e terão a remuneração de R$100,00 (Cem reais) por hora 173 
ministrada. O professor Fábio informou que os benefícios da colaboração para a UFPEL se 174 
darão no plano institucional acadêmico, em função do intercâmbio com instituição congênere 175 
em curso de mesma natureza do existente em nossa instituição. Explica, ainda, que a atividade 176 
será desenvolvida em nome próprio, dele e de Felipe. Analisado o pedido e considerado 177 
conforme às exigências contidas na Resolução Nº16/2015, de 14 de maio de 2015, do 178 
COCEPE, foi autorizada a participação dos professores Fábio Massaud Caetano e Felipe 179 
Garcia para ministrarem as disciplinas referidas no Curso de Especialização em Controladoria 180 
e Finanças da Universidade católica de Pelotas. Item Extra Pauta) - Pedido de afastamento 181 
para Estágio Pós-Doutoral da professora Adriane Luisa Rodolpho -  O professor Rafael 182 
apresentou a documentação do encaminhamento feito pela professora Adriane Luisa 183 
Rodolpho, na modalidade Estágio Sênior da CAPES, para afastamento para desenvolver 184 
atividades de estágio pós-doutoral no Institut d’Ethnologie Méditerranéenne, da Universidade 185 
de Aix/Marseillle, na França. O período do afastamento solicitado é de 01 de setembro de 186 
2015 até 31 de agosto de 2016. O pedido está em acordo com o Plano Plurianual de 187 
Qualificação dos Servidores do ICH e foi aprovado por unanimidade entre os presentes. Item 188 
Extra Pauta) - Pedido de transferência encaminhado por professora da Universidade 189 
Federal de Tocantins para o ICH -  O professor Paulo relatou que recebeu da Direção do 190 
ICH o pedido encaminhado pela professora Paulete Maria Cunha, que solicita sua 191 
transferência da Universidade Federal do Tocantins para o ICH. O professor relatou que o 192 
pedido foi apreciado em reunião do Departamento de História e, considerando que a 193 
distribuição de vagas depende da Comissão de Alocação de Vagas Docentes, feita por 194 
intermédio de edital, não há previsão de vaga para o Departamento de História. Ante o 195 
exposto, o Departamento de História não tem como atender a solicitação. O processo foi 196 
encaminhado ao Departamento de Museologia, Conservação e Restauro, tendo em vista que a 197 
professora indicou na sua solicitação a possibilidade de atuar também nesse departamento. 198 
Item 9) Projetos de Ensino, pesquisa e extensão -  Foi apresentado o Projeto de Extensão 199 
“Vadiação em Pelotas – Vivências Teóricas e Práticas de Capoeira Angola no Fica Ahi Para Ir 200 
Dizendo (Clube Negro em Pelotas) e na UFPEL” sob a coordenação do professor Cláudio 201 
Baptista Carle. O projeto foi aprovado. Foram apresentados os seguintes Projetos de Ensino: 202 
“Segundo Ciclo de Estudos: Criação e Institucionalização da Cultura”, sob a coordenação do 203 
professor Francisco Pereira da S. Neto; “Cultura Material e Imaginário”, sob a coordenação 204 
do professor Cláudio Baptista Carle; “O Tempo da Fábrica: Memórias da Laneira Brasileira 205 
S. A. em Patrimônio-Território-Lugar”, sob a coordenação da professora Francisca Ferreira 206 
Michelon; e, “Semana Acadêmica dos Cursos de Geografia”, sob a coordenação da professora 207 
Erika Collischonn. Os projetos, depois de analisados, foram aprovados. Nada mais havendo a 208 
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tratar, o professor Sidney encerrou a reunião, lavrou a presente ata que segue assinada por ele 209 
juntamente com os demais presentes que assinaram a lista de presenças, em anexo. 210 

 

____________________________________ 

Sidney Gonçalves Vieira 

Presidente do Conselho Departamental 


