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ATA 23/2015                                                                                                    23/10/2015 

 

Aos vinte e três 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 Sidney, Presidente 24 
do Conselho Departamental, deu início à sessão, cumprimentou os presentes e agradeceu pelo 25 
comparecimento. Antes de passar à ordem do dia solicitou a inclusão de expediente 26 
encaminhado pela chefia do Departamento de Antropologia e Arqueologia para que fosse 27 
incluído o item “Indicação de Chefe e Sub Chefe para o Departamento de Antropologia e 28 
Arqueologia (DAA)” na pauta desta reunião. Colocado em discussão não houve manifestações 29 
contrárias e, votado, foi aprovado por unanimidade a inclusão do item no final da pauta. Em 30 
seguida, passou à ordem do dia. Item 1) Direção. Informes. Foram lidos os documentos 31 
referidos a seguir: a) Saldos Orçamentários do ICH, atualizados até 22/10/2015; Situação de 32 
compras e pedidos, o professor Sidney informou que foram feitos todos os encaminhamentos 33 
dentro das disponibilidades orçamentárias e que, no momento, se aguarda a efetivação dos 34 
pedidos e a transferência dos móveis adquiridos junto à própria universidade que se encontravam 35 
em estoque; b) Memorando nº 168/CDP/PROGEP, que trata da Tutoria de servidores docentes em 36 
estágio probatório; c) Correspondência de 09/10/2015 do Centro Acadêmico de História que 37 
informa os representantes discentes junto ao CD. Os estudantes Mailson Santiago e Sylvia Venzke 38 
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foram indicados na condição de titulares e Heloisa Miranda na condição de suplentes. Os 39 
estudantes referidos passam a integrar a composição do Conselho Departamental; d) Memorando 40 
Circular Nº003/CDP/PROGEP, que trata do Plano Plurianual de Capacitação/2016, O professor 41 
Sidney chamou a atenção para o fato de que as chefias de departamento devem manter sempre 42 
atualizados os planos departamentais a fim de que o Plano Plurianual de Capacitação do ICH 43 
esteja atualizado, também. Item 2) Direção. Homologação dos nomes dos quatro docentes a 44 
participarem da Banca de Avaliação para Professor Associado I. O professor Sidney solicitou 45 
que fossem apresentados os nomes indicados pelos departamentos em função da solicitação feita 46 
em reunião anterior referente ao pedido contido no Memorando 50/2015 da CPPD que solicitava a 47 
indicação de quatro professores para composição de banca de avaliação para Professor Associado 48 
I. os nomes indicados foram os dos professores Jorge Eremites Oliveira, do Departamento de 49 
Antropologia e Arqueologia, Paulo César Possamai, do Departamento de História, Adhemar 50 
Lourenço da Silva Júnior, do Departamento de História e Francisca Michelon, do Departamento 51 
de Museologia, Conservação e Restauro. Os indicados foram homologados pelos presentes. Item 52 
3) Direção. Liberação de Horário para educação formal de Luana Padilha Correa. O 53 
professor Sidney apresentou o formulário com o pedido de liberação de horário para a Servidora 54 
Técnica Administrativa Luana Correa, passando a ter carga horária semanal total de 15 (quinze) 55 
horas, em função da realização de graduação na UFPEL. O professor Sidney informou que, se 56 
aprovada a liberação, a servidora passará a desenvolver suas atividades junto ao Departamento de 57 
Museologia, Conservação e Restauro, tendo visto seu desempenho ser otimizado nesse setor. Não 58 
houve oposição aos encaminhamentos sendo aprovado por unanimidade o pedido de liberação de 59 
horário para educação formal de Luana Padilha Correa, nos termos relatados e de acordo com o 60 
formulário encaminhado. Item 4) Direção. Mobilidade interna das Servidoras Técnicas 61 
Administrativas Luana Padilha Correa, Suzi Braga e Ana Koga. O professor Sidney 62 
apresentou a proposta de realocar internamente as Servidoras Técnicas Administrativas Luana, 63 
Suzi e Ana em função da melhoria no atendimento dos setores envolvidos. Assim, a STA Ana 64 
passará a desempenhar suas funções na área de Economia, servindo o Departamento, o Colegiado 65 
de Graduação e o Colegiado de Pós-Graduação de acordo com diretrizes da própria área. A STA 66 
Suzi, passará a atuar na Secretaria Geral do ICH. A STA Luana passará a atuar na área de 67 
Museologia, Conservação e Restauro, atendendo o Departamento e os Colegiados, de acordo com 68 
diretrizes da área. Não havendo oposição a redistribuição interna foi aprovada por unanimidade. 69 
Item 5) Departamento de Geografia. Inclusão de disciplina no RAAD/2014 para o professor 70 
Adriano Simon. O professor Moisés relatou a solicitação do professor Adriano Luis Reck Simon 71 
no sentido de que lhe fosse atribuída a responsabilidade pela disciplina de Biogeografia (0060342) 72 
ministrada no Curso de Bacharelado em Geografia, com a finalidade de aprovação d seu RAAD 73 
de 2014. A solicitação foi aprovada por unanimidade. Item 6) Departamento de Museologia, 74 
Conservação e Restauro. Solicitação de redistribuição da STA Keli Cristina Scolari. A 75 
professora Carla Gastaud, Chefe do Departamento de Museologia, Conservação e Restauro, 76 
relatou o processo 23078.023650/205-10 iniciado pelo Ofício 529/2015-GR do Magnífico Reitor 77 
da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) que manifesta interesse na redistribuição 78 
da servidora Keli Cristina Scolari, ocupante do cargo de Restaurador. Em contrapartida a UFRS 79 
disponibiliza um código de vaga de cargo de Engenheiro Agrônomo, com autorização para 80 
provimento. O processo foi encaminhado ao Gabinete do Reitor da UFPEL que por sua vez o 81 
direcionou à Pró Reitoria de Gestão de Pessoas, posteriormente à Direção do ICH e daí ao 82 
Departamento de \museologia, Conservação e Restauro para manifestação. Na instância 83 
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departamental a manifestação foi favorável à redistribuição da servidora, entretanto 84 
condicionando que a vaga oferecida em contrapartida, para provimento, seja da mesma natureza 85 
da servidora redistribuída, ou seja, Restauradora. A decisão do departamento consta na ata da 86 
reunião do dia 23/10/2015. O professor Sidney Vieira, Presidente do Conselho Departamental 87 
chamou a atenção para o fato de que a própria servidora tem interesse na redistribuição, por 88 
motivos de ordem pessoal e profissional, entretanto salientou que a vaga ofertada não permitirá a 89 
substituição do cargo, inviabilizando a continuidade do trabalho naquela área do Instituto. 90 
Entende que a redistribuição deva ser autorizada, mas que a condicionante apontada pelo 91 
departamento deva ser mantida, sob pena de que venham a ser registrados prejuízos nas atividades 92 
de ensino, pesquisa e extensão atualmente e futuramente desenvolvidas. As manifestações 93 
seguintes reforçaram as posições apresentadas. Colocado em regime de votação o pedido de 94 
redistribuição solicitado foi aprovado, sob a condição de que a vaga disponibilizada pela UFRGS 95 
seja para o cargo de Restaurador e para provimento imediato, mantida a atual oferta de vaga para 96 
o cargo de Engenheiro Agrônomo a redistribuição não está autorizada. O encaminhamento foi 97 
aprovado pela unanimidade dos presentes. Item Extra Pauta) Indicação de Chefe e Sub Chefe 98 
para o Departamento de Antropologia e Arqueologia (DAA). O professor Sidney fez a leitura 99 
do expediente encaminhado pelo professor Rafael Milheira informando o pedido de exoneração 100 
da professora Adriane Luisa Rodolpho do cargo de sub chefe do DAA em função de seu 101 
afastamento para a realização de estágio de pós doutorado. No mesmo sentido, informa que foi 102 
procedida eleição para escolha de novo sub chefe e, paralelamente, de novo chefe para o referido 103 
departamento, a fim de manter a mesma temporalidade dos cargos. Para Chefe do Departamento 104 
de Antropologia e Arqueologia foi eleito o professor Rafael Guedes Milheira, com nove votos, 105 
ficando a professora Flávia Rieth com um voto e o professor Francisco Pereira, com um voto. 106 
Para Sub Chefe do Departamento de Antropologia e Arqueologia foi eleita a professora Rosane 107 
Aparecida Rubert, com nove votos, ficando o professor Cláudio Carle com um voto e a professora 108 
Lori Altman com um voto. Colocado em discussão não houve manifestações a respeito. Colocado 109 
em votação foi homologada por unanimidade dos presentes a indicação do professor Rafael 110 
Guedes Milheira para Chefe e da professora Rosane Aparecida Rubert para Sub Chefe do 111 
departamento de Antropologia e Arqueologia. Nada mais havendo a tratar, o professor Sidney 112 
encerrou a reunião, lavrou a presente ata que segue assinada por ele juntamente com os 113 
demais presentes que assinaram a lista de presenças, em anexo. 114 
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Sidney Gonçalves Vieira 

Presidente do Conselho Departamental 


