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UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS 

INSTITUTO DE CIÊNCIAS HUMANAS 

CONSELHO DEPARTAMENTAL 

 

ATA 22/2015                                                                                                    01/10/2015 

 

Aos dez dias do mês de outubro 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: Heloisa P. Miranda. O professor Sebastião Peres, 24 
Vice-Diretor, presidindo a reunião, deu início à sessão, cumprimentou os presentes e 25 
agradeceu pelo comparecimento. Informou que estava presidindo a reunião em função do 26 
professor Sidney Gonçalves Vieira, Diretor, estar participando de outro compromisso, motivo 27 
pelo qual chegará após o início da reunião. Antes de dar início à apreciação da pauta o 28 
professor Sebastião colocou em apreciação a solicitação da professora Sarah Maggitti no 29 
sentido de que fosse apreciado seu pedido de autorização para participar de atividade 30 
esporádica em assunto de sua especialidade. Não houve objeção ao pedido e o assunto passou 31 
a constar na pauta como último item a ser apreciado. Em seguida, passou à ordem do dia. 32 
Item 1) Direção. Ata da Reunião Anterior. Apreciação e deliberação sobre a ata da reunião 21, de 33 
09/09/2015. O professor Sebastião confirmou com os presentes o recebimento prévio, juntamente 34 
com a convocação para a presente reunião da Ata da reunião 21/2015, realizada em 09/09/2015, o 35 
que foi confirmado por todos que dispensaram a leitura da referida ata. Em seguida a ata foi 36 
colocada em discussão não tendo sido apresentado qualquer alteração. A ata foi colocada em 37 
regime de votação e foi aprovada pela unanimidade dos presentes. Direção. Informes: a) Saldos 38 
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Orçamentários do ICH; Novos Recursos Distribuídos. Foi apresentada a Planilha de Saldos 39 
Orçamentários do ICH. Foi prestada a informação de que a Universidade distribuiu mais recursos 40 
para as Unidades e facultou que sejam gastos até trinta por cento do valor do orçamento na rubrica 41 
de capital, desde que as compras sejam feitas em pregões vigentes ou de material em estoque. b) 42 
Memorando Nº 050/2015 CPPD, que solicita a indicação de quatro docentes da área para 43 
composição da Banca de Avaliação para Promoção Funcional à Associado I. A solicitação foi 44 
apresentada aos membros do Conselho e foi deliberado que se faria um levantamento sobre a 45 
disponibilidade de professores em cada departamento para a indicação de composição da referida 46 
banca. c) Memorando Circular GR/UFPEL Nº 22/2015, que trata de orientação para atender 47 
ao Acórdão nº 5663/2015, sobre o relacionamento com as fundações de apoio. O memorando 48 
e seus anexos foram disponibilizados em meio digital para consulta dos interessados, o que 49 
dispensou a leitura dos documentos. d) Resultado do Edital 01/2015/COCEPE, referente à 50 
vagas docentes da Matriz de Alocação de Vagas Docentes. Foi dado conhecimento do resultado 51 
do referido edital que indicou que os cursos do ICH que haviam solicitado vagas não foram 52 
contemplados pelo seguinte: Geografia, curso com mais de quatro turmas formadas; Conservação 53 
e Restauro, não apresentou a relação de docentes que atuam na área profissionalizante do curso e 54 
o plano de atividades do docente solicitados. d) Nova Ordem de Serviço para construção do 55 
Centro de Pós-Graduação e Pesquisas em Ciências Humanas, Sociais e Sociais Aplicadas 56 
(CPPCHSSA). Foi relatada a assinatura de nova Ordem de Serviço para as obras do Centro de 57 
Pós-Graduação e Pesquisas em Ciências Humanas, Sociais e Sociais Aplicadas (CPPCHSSA). e) 58 
Encaminhamento de possível irregularidade em denúncia do Grupo Auto Organizado de 59 
Mulheres do ICH/IFISP. Foi apresentada a petição do Grupo Auto Organizado de Mulheres do 60 
ICH/IFISP que contém a denúncia da existência de um grupo em rede social destinado a 61 
divulgação de imagens de alunas do ICH em situações constrangedoras com exposição deliberada 62 
de partes do corpo feminino. O professor Sebastião leu também o encaminhamento adotado pela 63 
Direção no sentido de encaminhar a denúncia à Comissão Permanente de Processos 64 
Administrativos e Disciplinares para apuração da existência de possível irregularidade e para as 65 
providências cabíveis. O encaminhamento foi referendado pelos presentes. Os conselheiros se 66 
manifestaram repudiando as atitudes denunciadas. Item 3) Direção. Uso dos Recursos 67 
Orçamentários em Material Permanente. Nesse momento o professor Sidney assumiu a 68 
presidência dos trabalhos e passou a conduzir a reunião. O professor Sidney explicou que a 69 
Universidade havia liberado a compra de material permanente, bens de capital, desde que sejam 70 
feitos em pregões pelo Sistema de Registro de Preços (SRP) ou pela transferência de recursos para 71 
bens de capital em estoque. Informou que devido ao acréscimo no orçamento propiciado pela 72 
distribuição de cerca de um milhão de reais entre as Unidades o ICH possuía um saldo de cerca de 73 
quarenta e oito mil para tais compras. Como as compras são restritas aos pregões vigentes SRP os 74 
bens possíveis de serem adquiridos são limitados. Cada departamento poderá analisar a relação de 75 
bens disponíveis nos pregões informados nas planilhas distribuídas aos departamentos para 76 
apresentar a relação de bens pretendidas até o limite de nove mil e quinhentos reais para cada 77 
departamento. Como encaminhamento o professor Sidney sugeriu que a definição dos bens a 78 
serem adquiridos pelo ICH fosse feita em uma reunião com a participação dos Chefes de 79 
Departamento, o que foi acatado por todos. Item 4) Direção. Apreciação do Regimento Interno 80 
do Museu do Doce. O professor Sidney apresentou a proposta de Regimento Interno do Museu 81 
do Doce da Universidade Federal de Pelotas. O documento foi encaminhado com antecedência o 82 
que possibilitou a dispensa de sua leitura. Colocado em discussão foram apresentadas diversas 83 
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sugestões de correções no texto. O professor Adhemar fez questionamentos acerca do conteúdo de 84 
diversos itens apresentados. Os presentes consideraram que seria necessário promover 85 
modificações na forma do documento para seu encaminhamento definitivo, mas que poderia ser 86 
aprovado com relação ao seu conteúdo, considerando também que o tema não era novo. Foi feito 87 
o encaminhamento de votação do Regimento com sugestão de alterações na sua redação, tendo 88 
sido aprovado por maioria com um voto contrário. Item 5) Departamento de Geografia. 89 
Cancelamento da oferta de ingresso da Turma 2 do Curso de Licenciatura em Geografia em 90 
2016/1. O professor Sidney solicitou que o professor Moisés relatasse o tema. O professor Moisés 91 
apresentou a discussão ocorrida no Departamento de Geografia, da qual se transcreve a ata. “Fez 92 
uma análise histórica das razões para indicação do cancelamento da oferta da turma 02 da 93 
licenciatura no ingresso de 2016/1. Lembrou que as discussões acerca da proposição de 94 
cancelamento da turma 2 já haviam sido realizadas em colegiado no ano de 2013 e 95 
encaminhadas ao Conselho Departamental (CD). Mais recentemente, na última reunião de 96 
Colegiado, voltou-se ao assunto, o qual foi debatido em reunião de Departamento. Na ocasião 97 
não se definiu nenhum encaminhamento, de modo que todos pudessem refletir sobre a proposição 98 
e, na reunião posterior, manifestarem-se sobre a mesma. Diferentes enfrentamentos do 99 
Departamento foram ressaltados, tais como: a) o ingresso anual de três turmas de alunos de 100 
graduação e 01 turma de alunos de Mestrado, totalizando um ingresso anual de 140 alunos; b) o 101 
recorrente impedimento de formatura de turma por carência no cumprimento de créditos 102 
obrigatórios, devido a falta de professor; c) a necessidade recorrente de oferta de disciplinas de 103 
modo colegiado, comprometendo atividades de docentes na pesquisa, extensão e administração, 104 
assim como, na qualidade do ensino aprendizagem; d) o não atendimento da demanda do 105 
Departamento de três professores substitutos para o desenvolvimento de quarento e oitos  106 
créditos em disciplinas de 2015/2; esses créditos tiveram de ser remanejados entre os docentes 107 
sobrecarregando alguns professores; e) vinte quatros créditos ou seis  disciplinas descobertas 108 
devido a não efetivação, até o momento, de contrato de professor substituto para licença saúde de 109 
docente efetivo; f) o fato do professor substituto do departamento não estar substituindo a 110 
professora afastada para qualificação, para pós-doutorado, e estar trabalhando com carga 111 
horária máxima no desenvolvimento de disciplinas curriculares obrigatórias; g) a necessidade 112 
recorrente de junção das turmas 1 e 2 da licenciatura no segundo ano do curso, fazendo-se com 113 
que se formem turmas com grande números de alunos, para além do máximo previsto no Projeto 114 
Político Pedagógico (PPP) do curso. Nesse semestre, conforme destacou o colegiado, onze 115 
disciplinas possuem número de alunos superiores ao que previsto no PPP do curso. Nessas 116 
turmas, com expressivos número de alunos, tornam-se difíceis aplicações de metodologias de 117 
ensino-aprendizagem necessárias ao perfil dos alunos do curso e, assim, resultam elevados 118 
índices de evasão; h) o entendimento de que a evasão se tornou indicador balizador do 119 
funcionamento dos cursos, pois, caso não ocorra evasão, e impedida a junção das turmas 1 e 2 no 120 
segundo ano do curso, tornam-se inviáveis os semestres seguintes pela falta de professores e 121 
salas de aulas; i) a necessidade urgente de revisão dos PPPs dos cursos e a falta de tempo entre 122 
os docentes para se dedicar a tal atividade; j) o argumento de que quando da oferta da segunda 123 
turma da licenciatura havia um indicativo de demanda docente que não foi atendido e que se 124 
amplia com a abertura de um programa de Mestrado. Por fim, ressaltou-se que a proposição de 125 
cancelamento da turma 2 em 2016/1 em nenhum momento deve ser entendida pelo barramento de 126 
alunos ao ensino superior, descontextualizada da situação evidenciada, mas sim como um meio, 127 
uma alternativa para viabilizar a formatura de alunos já matriculados, com a devida qualidade 128 
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que lhes é de direito, afinal, entende o Departamento que em suas dependências se formam 129 
profissionais de severa importância social: o professor. Sem nenhuma objeção nas reuniões 130 
realizadas, votou-se unanimemente pelo cancelamento do ingresso em 2016/1 da turma 2 do 131 
curso de licenciatura em Geografia.” Na sequência foram feitos comentários acerca do tema com 132 
manifestações de apoio à decisão do Departamento de Geografia, principalmente pelo 133 
entendimento das dificuldades elencadas e pelo fato de não se tratar de uma decisão definitiva, 134 
mas restrita ao ingresso de 2016/1. Foi feito o encaminhamento de levar a proposição ao Conselho 135 
Coordenador do Ensino, Pesquisa e Extensão (COCEPE) para deliberação. O assunto foi 136 
encaminhado para votação tendo sido aprovado o encaminhamento do Departamento de 137 
Geografia o sentido de cancelamento do ingresso em 2016/1 da Turma 2 do Curso de Licenciatura 138 
em Geografia, com o devido encaminhamento da decisão ao COCEPE. Item 6. Projeto de 139 
Extensão “Design, escola e arte no VII SECONEP: aplicando a Lei 10.639/2003”, coordenado 140 
pela professora Caroline Baptista Gomes, do CEDETEC, com a colaboração da professora Rosane 141 
Aparecida Rubert, do Departamento de Antropologia e Arqueologia do ICH. O professor Sidney 142 
explicou que o referido projeto já foi aprovado nas instâncias do CEDETEC e do Departamento 143 
de Antropologia e Arqueologia, mas como se trata de um projeto que conta com a colaboração de 144 
professores de unidades distintas necessita da aprovação em todas unidades envolvidas. Colocado 145 
em votação o projeto foi aprovado pela unanimidade dos presentes. Item Extra Pauta. 146 
Autorização para participação em atividade esporádica, Professora Sara Maggitti Silva. O 147 
professor Sidney apresentou a solicitação da professora Sara no sentido de atender convite para 148 
analisar proposta de implantação de curso de Museologia na Universidade Estadual do Paraná, 149 
pelo período de dois dias, contabilizando sessenta horas de trabalho que inclui a realização de 150 
relatório. A solicitação se enquadra nos termos propostos pela Resolução 16/2015 do COCEPE. A 151 
solicitação de autorização foi concedida por unanimidade. Nada mais havendo a tratar, o 152 
professor Sidney encerrou a reunião, lavrou a presente ata que segue assinada por ele 153 
juntamente com os demais presentes que assinaram a lista de presenças, em anexo. 154 

 

____________________________________ 

Sidney Gonçalves Vieira 

Presidente do Conselho Departamental 


