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ATA 20/2015                                                                                                    18/08/2015 

 

Aos dezoito dias do mês de agosto 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: Rafael Guedes 12 
Milheira (Titular) e Adriane Luísa Rodolpho (Suplente); Representante dos Professores 13 
Auxiliares de Ensino: Sarah Maggiti Silva; Representante dos Professores Assistentes: 14 
Roberto Heiden (Titular); Representante dos Professores Adjuntos: Erika Collischonn 15 
(Titular) e Liz Cristiane Dias (Suplente); Representante dos Professores Associados: 16 
Adhemar Lourenço da Silva Junior (Titular); Representante dos Coordenadores dos 17 
Colegiados dos Cursos de Graduação: Cláudio Baptista Carle (Titular) e Diego Lemos 18 
Ribeiro (Suplente); Representante dos Coordenadores dos Colegiados dos Cursos de Pós-19 
Graduação: Lúcio Menezes Ferreira (Titular) e Loredana Marise Ricardo Ribeiro (Suplente);  20 
Representantes dos Servidores Técnicos Administrativos: Álbio Ferreira da Costa 21 
(Titular), Mara Lúcia Vasconcellos da Costa (Suplente), Luana Padilha Correa (Titular), 22 
Hamilton Oliveira Júnior (Suplente), Thaise Thurow Schaun (Titular) e Anne Gomes Sacco 23 
(Suplente); Representantes Discentes: Leandro Radke (Titular), Alisson Barcellos Balhego 24 
(Titular) e Luíza Bartz (Titular). Imediatamente o professor Sebastião Peres, Vice-Diretor no 25 
exercício da Direção, presidindo a reunião do Conselho Departamental, deu início à sessão, 26 
cumprimentou os presentes e agradeceu pelo comparecimento. Antes de entrar na pauta da 27 
reunião o professor Sebastião explicou que estava no exercício da Direção em virtude do 28 
afastamento do professor Sidney Gonçalves Vieira, de 17 a 21 de agosto de 2015, para 29 
participar de evento na cidade de Natal, RN. Depois, passou à ordem do dia. Item 1) 30 
Apreciação da Ata 19/2015 – O professor Sebastião explicou aos presentes que em virtude 31 
da greve dos servidores técnicos administrativos a ata da reunião anterior, realizada em 07 de 32 
julho de 2015 ainda não havia sido redigida, solicitando que seu encaminhamento seja feito 33 
futuramente. Ante a concordância dos presentes foi deliberado que a ata da reunião 19 do CD, 34 
realizada em 07 de julho de 2015 será apreciada na próxima reunião. Item 2) Informes. O 35 
professor Sebastião fez a leitura, para conhecimento de todos, dos documentos listados a 36 
seguir, cujas cópias ficam à disposição para consulta nos arquivos próprios do ICH: a) Saldos 37 
Orçamentários do ICH; b) Memorando SCS sobre situação dos Professores Substitutos do ICH; c) 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 PROGEP nº251/2015, informa a rescisão do contrato da Professora Substituta 39 
Gabriela Ramos Figurelli em 21 de junho de 2015; d) Resolução 18 do COCEPE, de 21 de maio 40 
de 2015 que aprova o Regimento do Programa de Pós-Graduação em Antropologia; e) Resolução 41 
19 do COCEPE, de 21 de maio de 2015 que aprova o Regimento do Programa de Mestrado 42 
Acadêmico em Organizações e Mercados; f) Nota 01/2015 do COCEPE que dispõe sobre 43 
aprovação de Regimentos de Órgãos ligados à UFPEL. Item 3) Direção. Apreciação do 44 
encaminhamento ad referendum da alteração da data de afastamento do professor Lucas 45 
Manassi Panitz; O professor Sebastião relatou que foi encaminhado pelo Memorando 126/2015 46 
do ICH o pedido de alteração da data de afastamento do professor Lucas Manassi Panitz, do 47 
Departamento de Geografia, constando o início do afastamento em 10 de agosto de 2015. 48 
Considerando a necessidade o encaminhamento foi feito ad referendum do CD, motivo pelo qual 49 
se trouxe para apreciação do pleno. O encaminhamento foi lido e referendado pelos presentes. 50 
Item 4) Direção. Calendário de reuniões do Conselho Departamental para 2015/2; O 51 
professor Sebastião apresentou a proposta do calendário de reuniões do CD para o segundo 52 
período de 2015, com o seguinte cronograma: 09 de setembro de 2015 (quarta-feira); 01 de 53 
outubro de 2015 (quinta-feira); 23 de outubro de 2015 (sexta-feira); 16 de novembro de 2015 54 
(segunda-feira); 08 de dezembro de 2015 (terça-feira). Ainda foi feita a ressalva de que, em 55 
virtude de eventuais necessidades poderão ser convocadas reuniões extras ou suprimidas 56 
aquelas que não se justifiquem pela falta de assuntos para a ordem do dia. O calendário 57 
apresentado foi aprovado pelos presentes. Item 5) Direção. Horário 2015/2. Distribuição de 58 
Salas. Atualização e pendências (documento base disponível em: 59 
http://wp.ufpel.edu.br/ich/2015/08/10/inicio-das-aulas-ainda-com-indefinicoes-na=-60 
distribuicao-de-salas/); O professor Sebastião apresentou a grade de horários do Campus das 61 
Ciências Humanas e Sociais (CCHS), constante no link informado bem como relatou alguns 62 
problemas quanto a alocação de disciplinas dos cursos do ICH. Solicitou aos coordenadores e 63 
chefes de departamentos que mantivessem atualizadas as informações sobre o funcionamento das 64 
disciplinas para que na medida do possível os problemas persistentes sejam resolvidos. Item 6) 65 
Direção. Definição de uso das salas do Terceiro Pavimento. Subsídios para a reunião das 66 
Direções do CCHS em 25/08/2015 e entrega, pelo Chefes de Departamentos, dos formulários 67 
impressos de consulta (Disponível em: http://wp.ufpel.edu.br/ich/formularios/); O professor 68 
Sebastião relatou que haverá uma reunião entre os diretores do CCHS no dia 25 de agosto de 2015 69 
e que é importante que a Direção tenha exato conhecimento do uso efetivo das salas daquele andar 70 
para poder garantir sua manutenção. O professor Sebastião reafirmou a posição da Direção em 71 
manter o uso atual, haja vista que as manifestações dos responsáveis pelos ambientes existentes 72 
no local dão conta de que as salas são usadas efetivamente dentro das peculiaridades de cada 73 
grupo e que, portanto, não faz sentido alterar tal situação que poderá causar prejuízo às atividades 74 
ali desenvolvidas. Todos foram cientificados da necessidade do encaminhamento solicitado e 75 
aprovaram o posicionamento da Direção para que seja defendido junto aos demais diretores do 76 
campus. Item 7) Departamento de Geografia. Encaminhamento do pedido de solicitação de 77 
concurso público para a carreira docente de magistério superior (efetivo), com base na 78 
Matriz de Alocação de vagas Docentes (Resolução 21 do COCEPE, de 25 de junho de 2015), 79 
de acordo com a distribuição informada pelo Memorando-Circular 03/2015 SCS/UFPel e 80 
distribuição interna pelo CD/ICH em 07/07/2015. Apreciação do formulário próprio e ata do 81 
Departamento de Geografia. O professor Sebastião retomou a decisão da reunião anterior em 82 
que uma das vagas concedidas pelo COCEPE, nos termos do enunciado do item, foi distribuída 83 
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internamente para o Departamento de Geografia, que, nesse sentido, deveria fazer o 84 
encaminhamento de sua solicitação. O professor Moisés Rehbein, Chefe do Departamento, 85 
apresentou pelo Departamento de Geografia a documentação necessária para o pedido, 86 
encaminhou o formulário para solicitação de concurso público para a carreira docente de 87 
magistério superior (efetivo), indicando uma vaga da Matriz de Alocação de Vagas Docentes. O 88 
Departamento de Geografia deliberou por uma vaga na área de Geografia Humana, na qual existe 89 
candidato aprovado em concurso válido. Em decorrência disso solicita o aproveitamento da vaga 90 
com a imediata chamada do candidato Robinson Santos Pinheiro, aprovado no Concurso do Edital 91 
70/2013, processo 23110.009344/2012-84, homologado pelo COCEPE em 22/05/2014. O 92 
encaminhamento foi aprovado pela unanimidade dos presentes. Na ocasião o professor Moisés 93 
apresentou a manifestação do Colegiado do Curso de Geografia de interesse na contratação do 94 
referido professor. Item 8) Departamento de Antropologia e Arqueologia. Encaminhamento 95 
do pedido de solicitação de concurso público para a carreira docente de magistério superior 96 
(efetivo), com base na Matriz de Alocação de vagas Docentes (Resolução 21 do COCEPE, de 97 
25 de junho de 2015), de acordo com a distribuição informada pelo Memorando-Circular 98 
03/2015 SCS/UFPel e distribuição interna pelo CD/ICH em 07/07/2015. Apreciação do 99 
formulário próprio e ata do Departamento de Antropologia e Arqueologia. O professor 100 
Sebastião retomou a decisão da reunião anterior em que uma das vagas concedidas pelo COCEPE, 101 
nos termos do enunciado do item, foi distribuída internamente para o Departamento de 102 
Antropologia e Arqueologia, que, nesse sentido, deveria fazer o encaminhamento de sua 103 
solicitação. O professor Rafael Milheira, Chefe do Departamento, apresentou pelo Departamento 104 
de Antropologia e Arqueologia a documentação necessária para o pedido, encaminhou o 105 
formulário para solicitação de concurso público para a carreira docente de magistério superior 106 
(efetivo), indicando uma vaga da Matriz de Alocação de Vagas Docentes. A área de conhecimento 107 
é Antropologia/Arqueologia, com titulação de doutor em Antropologia ou Arqueologia ou em 108 
áreas de concentração em Antropologia ou Arqueologia ou com tese defendida em Antropologia 109 
ou Arqueologia. Os demais itens do respectivo formulário contém as informações exigidas 110 
corroboradas pela ata do departamento. O encaminhamento foi aprovado pela unanimidade dos 111 
presentes. Na ocasião o professor Rafael apresentou a manifestação do Colegiado do Curso de 112 
Antropologia de interesse na contratação do referido professor. Item extra pauta) Projeto de 113 
Extensão. Foi apresentado pelo professor Paulo Pezat do Departamento de História, o Projeto de 114 
Extensão intitulado “Sou Mais Eu”, sob a coordenação da professora Lorena Almeida Gill, que, 115 
após apreciado foi aprovado pelos presentes. Nada mais havendo a tratar, o professor Sebastião 116 
encerrou a reunião, lavrou a presente ata que segue assinada por ele juntamente com os 117 
demais presentes que assinaram a lista de presenças, em anexo. 118 
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Sebastião Peres 

No exercício da presidência do Conselho Departamental 


