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INSTITUTO DE CIÊNCIAS HUMANAS 

CONSELHO DEPARTAMENTAL 

 

ATA 25/2015                                                                                                    23/10/2015 

 

Aos vinte e três dias do mês de outubro do ano de dois mil e quinze, às dezoito horas e trinta minutos, 1 
reuniu-se o Conselho Departamental (CD) do Instituto de Ciências Humanas (ICH) da Universidade 2 
Federal de Pelotas (UFPEL), na sala de reuniões do Núcleo de Documentação Histórica, na Rua Alberto 3 
Rosa, 154, composto pelos seguintes membros dos quais os presentes assinaram a respectiva lista de 4 
presença que segue em anexo: Diretor: Sidney Gonçalves Vieira; Vice-Diretor: Sebastião Peres; Chefe 5 
do Departamento de História: Paulo Ricardo Pezat (Titular) e Marcos César Borges da Silveira 6 
(Suplente); Chefe do Departamento de Geografia: Moisés Ortemar Rehbein (Titular) e Rosangela 7 
Lurdes Spironello (Suplente); Chefe do Departamento de Economia: Fábio Massaud Caetano (Titular) 8 
e Daniel de Abreu Pereira Uhr (Suplente); Chefe do Departamento de Museologia, Conservação e 9 
Restauro: Carla Rodrigues Gastaud (Titular) e Pedro Luis Machado Sanches (Suplente); Chefe do 10 
Departamento de Antropologia e Arqueologia: Rafael Guedes Milheira (Titular) e Adriane Luísa 11 
Rodolpho (Suplente); Representante dos Professores Auxiliares de Ensino: Sarah Maggiti Silva; 12 
Representante dos Professores Assistentes: Roberto Heiden (Titular); Representante dos Professores 13 
Adjuntos: Erika Collischonn (Titular) e Liz Cristiane Dias (Suplente); Representante dos Professores 14 
Associados: Adhemar Lourenço da Silva Junior (Titular); Representante dos Coordenadores dos 15 
Colegiados dos Cursos de Graduação: Cláudio Baptista Carle (Titular) e Diego Lemos Ribeiro 16 
(Suplente); Representante dos Coordenadores dos Colegiados dos Cursos de Pós-Graduação: Lúcio 17 
Menezes Ferreira (Titular) e Loredana Marise Ricardo Ribeiro (Suplente);  Representantes dos 18 
Servidores Técnicos Administrativos: Álbio Ferreira da Costa (Titular), Mara Lúcia Vasconcellos da 19 
Costa (Suplente), Luana Padilha Correa (Titular), Hamilton Oliveira Júnior (Suplente), Thaise Thurow 20 
Schaun (Titular) e Anne Gomes Sacco (Suplente); Representantes Discentes: Heloisa P. Miranda. O 21 
professor Sidney Gonçalves Vieira, Diretor, Presidente do Conselho Departamental, deu início à sessão, 22 
cumprimentou os presentes e agradeceu pelo comparecimento. Inicialmente colocou em apreciação a 23 
Ordem do Dia. O professor Roberto Heiden solicitou que fosse incluído na pauta o seu pedido de 24 
afastamento para realização de doutorado. A solicitação foi aprovada por unanimidade, sendo colocado o 25 
item no final da ordem do dia. Em seguida, passou à pauta da reunião. Item 1) Direção. Apreciação do 26 
Regimento Interno do Museu do Doce da Universidade Federal de Pelotas. O professor Sidney relatou 27 
que o tema estava retornando à discussão em função de que nas reuniões anteriores haviam sido apresentadas 28 
sugestões e reformas no texto. O texto ora apresentado foi encaminhado aos conselheiros em meio digital, 29 
motivo pelo qual foi dispensada a leitura do mesmo na presente reunião. Os conselheiros presentes relataram 30 
ter lido a versão final do texto e concordaram que a versão apresentada atende as proposições feitas 31 
anteriormente. O texto foi colocado em discussão. O professor Sidney chamou a atenção para o fato de que o 32 
departamento de Antropologia e Arqueologia foi retirado da composição do Conselho Consultivo do Museu, 33 
conforme se depreende da leitura do artigo sétimo do regimento, isso se deveu a solicitação encaminhada 34 
pelo próprio departamento em função de entendimento específico sobre a participação do departamento. Não 35 
houve mais comentários acerca do texto. O Senhor presidente colocou o texto em regime de votação. Ao fim, 36 
foi aprovado por unanimidade dos presentes o Regimento Interno do Museu do Doce da Universidade 37 
Federal de Pelotas, passando a fazer parte anexa da presente ata o referido texto. Item 2) Departamento de 38 
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Antropologia e Arqueologia. Eleição de Chefe e Sub Chefe do Departamento de Antropologia e 39 
Arqueologia. O professor Rafael relatou que em função da saída da professora Adriane Luíza Rodolpho para 40 
realização de estágio de pós doutorado a composição da administração havia mudado em virtude de que a 41 
referida professora ocupava o cargo de sub chefe do departamento. Levando isso em conta o departamento 42 
promoveu nova eleição a fim de que os prazos de exercício de chefia e sub chefia permaneçam iguais. Foram 43 
votados para chefe de departamento os seguintes professores: Rafael Guedes Milheira, com nove votos; 44 
Flávia Maria Silva Rieth, com um voto; e, Francisco Pereira Neto, com um voto; para sub chefia: Rosane 45 
Aparecida Rubert, com nove votos; Cláudio Baptista Carle, com um voto; e, Lori Altman, com um voto. A 46 
referida lista tríplice foi apresentada aos conselheiros e aprovada sem ressalva para os encaminhamentos 47 
devidos. Item 3) Homologação das inscrições em Concurso Público para a carreira de Docente do 48 
Magistério Superior, 40 H DE, Área de Antropologia (DAA/ICH), Vaga Matriz 2015, Processo 49 
23110.005049/2015-00. A pedido do professor Sidney o professor Rafael relatou o processo referido. O 50 
processo foi apreciado pelo Departamento de Antropologia e Arqueologia e foram examinados os requisitos 51 
para admissão das inscrições dos candidatos. Foram homologadas as inscrições dos candidatos: Marlon 52 
Borges Pestana, Jean Italo de Araujo Cabera, Janaina Campos Lobo, Rita Juliana Soares Poloni, Mariana 53 
de Andrade Soares, João Daniel Dorneles Ramos, Mirian Steffen Vieira, Frederic Pouget, Carolina 54 
Barcelos Kesser, Rafael Corteletti, Carolina Ripoli Leal, Louise Prado Alfonso. A inscrição do candidato 55 
Eduardo Carrara não foi homologada por conta da ausência do comprovante original do pagamento da 56 
taxa de inscrição, tendo sido apresentado cópia simples do mesmo, o que fere o edital do processo 57 
seletivo nº 62 de 11 de setembro de 2015, no item 1.3.1d. A inscrição da candidata Sena Annick Laetita 58 
Abiou foi homologada, porém, por se tratar de estrangeira, entende-se que a lei 12.990/2014 não se 59 
aplica, uma vez que essa lei cobre os casos de candidatos auto-declarados negros de origem afro-60 
brasileira. Foi aceita a solicitação da candidata Juliana Poloni, que, por ser portadora de necessidades 61 
especiais comprovada em documento médico anexo ao processo de inscrição, necessita realizar a prova 62 
com uso de microcomputador e com um tempo mais flexível, o que lhe será oportunizado podendo fazer 63 
a prova com uma hora a mais do que os demais candidatos. A banca do concurso será composta pelos 64 
seguintes professores: Prof. Dr. Sebastião Peres (Universidade Federal de Pelotas), Profa. Dra. Rita 65 
Scheel-Ybert (Museu Nacional, Universidade Federal do Rio de Janeiro) e Profa. Dra. Valéria Soares de 66 
Assis (Universidade Estadual de Maringá). Além disso, comporão a banca como suplentes o Prof. Dr. 67 
Paulo Ricardo Pezat (Universidade Federal de Pelotas), o Prof. Dr. Carlos Xavier de Azevedo Neto 68 
(Universidade Federal da Paraíba) e a Profa. Dra. Helen Gonçalves (Universidade Federal de Pelotas). 69 
As despesas dos membros externos à UFPEL, de viagem e estadia, serão custeadas com verba do 70 
PPGANT e do ICH. O processo foi examinado pelos conselheiros que entenderam correta a análise 71 
procedida pelo Departamento de Antropologia e Arqueologia referendando o que foi aprovado por aquele 72 
departamento, sem ressalvas. O encaminhamento foi aprovado por unanimidade entre os presentes. Item 4) 73 
Departamento de Antropologia e Arqueologia. Solicitação de Concurso para Professor Substituto 74 
Emergencial na vaga de afastamento para Pós Doutorado da Professora Adriane Luíza Rodolpho. O 75 
professor Rafael apresentou o pedido de solicitação de concurso para Professor Substituto em função do 76 
afastamento para estágio de pós doutorado da professora Adriane Luíza Rodolpho. O pedido apresentado é 77 
para um professor de 40 Horas, na área de Antropologia e de acordo com os demais dados apresentados no 78 
respectivo formulário.  Foi aprovado por unanimidade a solicitação de concurso para Professor Substituto em 79 
função do afastamento para estágio de pós doutorado da professora Adriane Luíza Rodolpho. Item 5) 80 
Departamento de Museologia, Conservação e Restauro. Solicitação de Professor Substituto 81 
Emergencial na vaga de afastamento para Doutorado de Daniele Baltz da Fonseca. Por solicitação do 82 
professor Sidney a professora Carla apresentou o pedido de solicitação de concurso para Professor Substituto 83 
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em função do encerramento do contrato da professora Verônica Coffy Bilhalba. A professora relatou já 84 
ter sido encaminhado à Direção do ICH o formulário para realização do concurso para Professor 85 
Substituto, 40 horas DE, na área de Conservação e Restauração de Bens Culturais em Madeira, na vaga 86 
da professora Daniele Baltz da Fonseca, em afastamento. Foi aprovado por unanimidade a solicitação 87 
realização do concurso para Professor Substituto, 40 horas DE, na área de Conservação e Restauração de 88 
Bens Culturais em Madeira. Item 6) Departamento de História. Solicitação de Afastamento do País 89 
para complementação de Estágio Pós Doutoral do Professor Fábio Vergara Cerqueira. O professor 90 
Marcos apresentou o pedido de afastamento do país do professor Fábio para realizar estágio de pesquisa no 91 
âmbito da Bolsa de Estudos na modalidade “Pesquisador Experiente”, prevista no Edital 92 
CAPES/HUMBOLDT, Terceira Chamada, Processo 0179/14-0, no período de 04 de dezembro de 2015 a 02 93 
de março de 2016. O professor Sidney esclareceu que por se tratar de um pedido de afastamento do país que 94 
não exige os requisitos de um afastamento de estudos não haveria a necessidade de aprovação da matéria 95 
pelo CD, mas que, em virtude da peculiaridade do afastamento resolveu colocar em apreciação para que 96 
fossem dirimidas quaisquer dúvidas. A solicitação foi analisada e considerada conforme. Foi aprovado o 97 
pedido de afastamento do país do professor Fábio Vergara Cerqueira, conforme os dados constantes do 98 
respectivo formulário. Item 7) Departamento de História.  Solicitação de prorrogação de afastamento 99 
para estágio pós Doutoral da Professora Lisiane Sias Manke. O professor Marcos apresentou o pedido de 100 
prorrogação do afastamento para pós doutorado da professora Lisiane para o período de 01 de janeiro a 31 de 101 
maio de 2016. A justificativa apresentada pela professora diz respeito as várias atividades que estão sendo 102 
realizadas e a necessidade de aprofundamento teórico e metodológico para cumprimento dos objetivos 103 
previstos no projeto apresentado. O Departamento de História apreciou o pedido e aprovou a solicitação. O 104 
pedido foi analisado pelos membros do CD. Após a apreciação o pedido foi colocado em votação tendo sido 105 
aprovado por unanimidade o pedido de prorrogação do afastamento para estágio de pós doutorado da 106 
professora Lisiane Sias Manke para o período de 01 de janeiro a 31 de maio de 2016, junto ao 107 
PPGE/FaE/Universidade Federal de Minas Gerais. Item Extra Pauta. Solicitação de afastamento do 108 
professor Roberto Heiden para conclusão de doutorado. A professora Carla relatou o pedido de 109 
afastamento do professor Roberto Heiden para conclusão do doutorado, no período de 01 de fevereiro de 110 
2016 a 28 de fevereiro de 2017, junto à Universidade Federal de Pelotas. O pedido foi devidamente 111 
aprovado pelo Departamento de Museologia, Conservação e Restauro. Foi analisado pelos conselheiros 112 
presentes e achado conforme as exigências para o tipo de afastamento solicitado estando a documentação 113 
toda em ordem. Colocado em votação foi aprovado por unanimidade o pedido de afastamento do 114 
professor Roberto Heiden para conclusão do doutorado, no período de 01 de fevereiro de 2016 a 28 de 115 
fevereiro de 2017, junto à Universidade Federal de Pelotas. Nada mais havendo a tratar, o professor 116 
Sidney encerrou a reunião, lavrou a presente ata que foi lida, aprovada e segue assinada por ele 117 
juntamente com os demais presentes que assinaram a lista de presenças, em anexo. 118 
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Sidney Gonçalves Vieira 

Presidente do Conselho Departamental 


