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UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS 

INSTITUTO DE CIÊNCIAS HUMANAS 

CONSELHO DEPARTAMENTAL 

 

ATA 28/2015                                                                                                    08/12/2015 

 

Aos oito dias do mês de dezembro 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 Museologia, Conservação e Restauro para que 27 
fosse incluído o item “Solicitação de Afastamento para Pós Graduação da professora Nóris Mara 28 
Pacheco Martins Leal” na pauta desta reunião. Também solicitou que fosse incluído o item 29 
Eleição para Coordenação do Colegiado do Curso de Bacharelado em Museologia. Colocado em 30 
discussão não houve manifestações contrárias e votado foi aprovado por unanimidade a 31 
inclusão dos itens no final da pauta. Em seguida, passou à ordem do dia. Item 1) Direção. 32 
Apreciação de Atas anteriores. O professor Sidney esclareceu que a ata pendente de aprovação 33 
que foi encaminhada para os conselheiros juntamente com a convocação para esta reunião é a ata 34 
da reunião vinte e seis (26) de dezesseis de novembro de dois mil e quinze (16/11/2015). A leitura 35 
da ata foi dispensada em função do encaminhamento prévio. Colocada em discussão o professor 36 
Adhemar solicitou que o item três (3) daquela ata tivesse uma redação mais detalhada em função 37 
das discussões que ocorreram durante a reunião sobre o tema. O professor Sidney esclareceu que 38 
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o relato foi simplificado tendo justificado isso pela necessidade de encaminhamento da ata em 39 
função dos diversos assuntos que dela dependiam, Em função disso, solicitou que a ata fosse 40 
aprovada e que o relato mais detalhado sobre o item referido fosse apresentado em próxima 41 
reunião, a fim de facilitar os encaminhamentos necessários. A sugestão foi aprovada. Colocada 42 
em votação a ata foi aprovada por unanimidade. Item 2) Direção. Informes. a) Memorando 43 
Circular n/]001/2015-NUPLAN/PREC que informa sobre prazo final para encaminhamento de 44 
relatórios de projetos/programas de Extensão; b) Convite ADUFPEL para reunião sobre 45 
FUNPRESP (Professores ingressantes nos últimos 3 anos); c) Convite para Almoço de Fim de 46 
Ano na UFPEL; d) Fechamento da Folha de Pagamento de dezembro de 2015 - foi lido o 47 
comunicado divulgado no sítio da universidade pela Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas 48 
(PROGEP) informando que a prévia da folha de pagamento de dezembro de 2015 estará 49 
disponível nos dias 10 e 11 deste mês para que sejam propostos eventuais ajustes, sendo que para 50 
a gratificação natalina os ajustes poderão ser feitos até o dia 15 de dezembro. Item 3) 51 
Departamento de Geografia. Solicitação de Professor Substituto 20 h na vaga de Licença 52 
Saúde do professor Adão José Vital da Costa. O professor Moisés, Chefe do Departamento de 53 
Geografa, solicitou providências para a contratação da candidata Érica Insauriaga Megiato, 54 
aprovada em segundo lugar no processo 23110.001786/2015-25, para atender disciplinas que 55 
não ocorreram em 2015/1, face o atraso na contratação do Professor Substituto aprovado em 56 
primeiro lugar naquele certame. A disciplina que está sem designação de professor para 57 
2016/1 é Antropologia Ecológica I (0060207), com duas turmas. O professor Moisés 58 
esclareceu que o início da Licença de Saúde do professor Adão se deu em 2015/1 e que em 59 
função da greve dos STAs a contratação do professor Landerson, como substituto, ocorreu 60 
apenas no final de 2015/1, provocando o atraso no cronograma de ofertas das disciplinas sob a 61 
responsabilidade do professor Adão. A solicitação foi colocada em votação e o pedido foi 62 
aprovado por unanimidade. Item 4) Departamento de Economia. Prorrogação do contrato do 63 
Professor Substituto Jean Rodrigues Venecian. O professor Fábio, Chefe do Departamento de 64 
Economia, relatou a necessidade de renovação do contrato do Professor Substituto Jean Rodrigues 65 
Venecian para 2016 em função do afastamento para doutorado da professora Daniela Miguel 66 
Coelho até março de 2017. O contrato do professor Jean deverá ser encerrado em dezembro de 67 
2015, mas a necessidade continua. Não há sentido em aguardar o início do próximo semestre para 68 
chamar o segundo colocado no mesmo concurso, uma vez que o professor chamado deverá 69 
atender justamente as mesmas disciplinas com as quais trabalha o professor Jean. Nesse sentido, é 70 
mais lógico prorrogar o contrato do professor Jean. Colocado em votação foi aprovado por 71 
unanimidade o pedido de prorrogação do contrato de Professor Substituto do professor Jean 72 
Rodrigues Venecian para o departamento de Economia. Item 5) Departamento de Geografia. 73 
Solicitação de Professor Substituto 40 h. Novamente o professor Moisés esclareceu sobre a 74 
demanda de professores para o Departamento de Geografia dizendo que faltam pelo menos 75 
três professores efetivos para cobrir as necessidades do departamento. Entretanto, enquanto 76 
não se efetivarem novas contratações de efetivos, será necessário recorrer aos contratos de 77 
Professores Substitutos para darem conta do atendimento das demandas existentes. Assim, 78 
encaminhou solicitação para a contratação de um Professor Substituto de 40 horas, para 79 
atender as disciplinas que estarão à descoberto pela falta de professor, de acordo com as 80 
informações no Anexo B, apresentado. O pedido foi colocado em votação e foi aprovado por 81 
unanimidade o pedido de contratação de um professor Substituto, 40 horas, para o 82 
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Departamento de Geografia, nos termos do formulário apresentado. Item 6) Departamento de 83 
História. Solicitação de Professor Substituto 40 h. O professor Paulo Pezat, Chefe do 84 
Departamento de História, informou que no departamento a falta de professores é pontual, em 85 
função dos afastamentos existentes e que há a necessidade de um Professor Substituto para 86 
atender as demandas em função do afastamento da professora Lisiane Sias Manke. Nesse sentido, 87 
solicitou a contratação do professor Fernando Pureza Cauduro, segundo colocado em concurso 88 
existente Processo 23110.10631/2014-07), para que venha a dar conta das disciplinas atendidas 89 
pela professora afastada até seu retorno em 2016/1. Colocado em votação foi aprovado por 90 
unanimidade o pedido de contratação do Professor Substituto Fernando Pureza Caldeira para 91 
atender o afastamento da professora Lisiane Sias Manke. Item 7) Departamento de Geografia. 92 
Número de ofertas de vagas Sisu e Pave em desacordo com PPPs dos cursos. O professor 93 
Moisés informou que há um desacordo entre as ofertas de vagas feitas pela universidade por 94 
intermédio do SISU/PAVE e o que preconizam os Projetos Político Pedagógicos (PPP) dos 95 
cursos de Geografia. Enquanto a previsão dos PPPs é de quarenta vagas para a Licenciatura, 96 
com duas turmas no total de oitenta vagas e quarenta vagas para o Bacharelado, somando 97 
cento e vinte vagas, a oferta tem sido sempre de cento e trinta e duas vagas. A diferença de 98 
doze alunos em cada ano pode parecer pequena, entretanto nos primeiros semestres do curso, 99 
em função de repetência e outros ingressos, as turmas acabam ficando grandes demais, 100 
havendo dificuldade de espaço físico para o atendimento das disciplinas. Assim, solicita a 101 
revisão do número de ingressantes e o atendimento dos PPP respectivos. O professor Fábio 102 
comentou que não há justificativas para um aumento da oferta de vagas quando não há 103 
aumento nas condições mínimas necessárias para o atendimento deste aumento. O professor 104 
Adhemar salientou que a dotação orçamentária de cada unidade é feita levando em conta as 105 
vagas autorizadas e que portanto o aumento na verba deveria ser acompanhado de melhorias 106 
também na infraestrutura dos cursos. O professor Sidney propôs que se fizesse 107 
encaminhamento ao COCEPE no sentido de que venha a ser observado o limite de vagas 108 
apresentado no PPP do curso. O encaminhamento foi aprovado por unanimidade. Item 8) 109 
Departamento de Economia. Consolidação do Colegiado do Curso de Ciências Econômicas. O 110 
professor Fábio apresentou documento encaminhado pela Coordenadora do Colegiado do Curso 111 
de Ciências Econômicas, professora Júlia Ziero Uhr (Memorando 024/2015/DECON-112 
ICH/Colegiado do Curso de Ciências econômicas), em que solicita a consolidação do Colegiado 113 
daquele curso. O documento foi lido e aprovada a composição apresentada por unanimidade. Item 114 
9) Departamento de Museologia, Conservação e Restauro. Regulamento do Laboratório de 115 
Educação para o Patrimônio (LEP) da UFPEL. Processo 23110.001505/2014-53. O professor 116 
Sidney apresentou o relatório do LEP encaminhado para análise. Em função de que o referido 117 
documento não foi encaminhado previamente e por se tratar de um regulamento extenso o próprio 118 
Presidente sugeriu que se fizesse novo encaminhamento que permitisse a prévia apreciação do 119 
documento antes de ser analisado. O encaminhamento foi aprovado por unanimidade. Item 10) 120 
Departamento de Museologia, Conservação e Restauro. Recomposição do Núcleo Docente 121 
Estruturante do Curso de Bacharelado em Museologia. O professor Sidney leu o expediente 122 
encaminhado pelo professor Diego Lemos Ribeiro, Coordenado do Colegiado do Curso de 123 
Museologia, solicitando a recomposição do Núcleo Docente Estruturante daquele curso. O pedido 124 
foi aprovado por unanimidade. Item 11) Departamento de Museologia, Conservação e 125 
Restauro. Eleição para Chefe do Departamento de Museologia, Conservação e Restauro. A 126 
professora Carla Gastaud, Chefe do Departamento de Museologia, Conservação e Restauro, 127 
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encaminhou expediente informando o final do mandato da chefia e subchefia daquele 128 
departamento e, ao mesmo tempo, informando a indicação dos professores que se dispuseram a 129 
assumir o cargo para o próximo mandato. Foram indicados os seguintes professores Juliane 130 
Conceião Primon Serres, com sete votos, Nóris Mara Pacheco Martins Leal, com três votos e 131 
Maria Letícia Mazzucchi Ferreira, com um voto, para a chefia do departamento. Por outro lado, 132 
para a subchefia foram indicados os professores Nóris Mara Pacheco Martins Leal, com seis 133 
votos, Roberto Heiden, com três votos e Karen Veleda Caldas, com dois votos. O 134 
encaminhamento foi feito juntamente com cópia da ata do departamento, Colocado em votação foi 135 
aprovada por unanimidade a indicação feita. Item 12) Departamento de Museologia, 136 
Conservação e Restauro. Luiza Fabiana Neitzke de Carvalho. Solicitação de autorização, nos 137 
termos da Resolução 16/2015 do COCEPE, para elaboração de projeto para implementação do 138 
Memorial da Arte Cemiterial do Rio Grande do Sul. Foi apresentada a documentação referente ao 139 
convite para a participação da professora Luíza na elaboração do projeto para implantação do 140 
Memorial de Arte Cemiterial do Rio Grande do Sul. A proposta atinge cem horas anuais de 141 
trabalho sem apresentar prejuízo às atividades didáticas e a remuneração proposta está dentro dos 142 
limites estabelecidos. As demais exigências contidas na Resolução do COCEPE foram atendidas. 143 
Colocado em votação foi aprovado o pedido de autorização encaminhado pela professora Luíza 144 
Fabiana Neitzke de Carvalho. Item Extra Pauta - Solicitação de Afastamento para Pós 145 
Graduação da professora Nóris Mara Pacheco Martins Leal.  Foi apresentado o pedido da 146 
professora Nóris solicitando afastamento para a realização de doutorado no Programa de Pós-147 
Graduação em memória Social e Patrimônio Cultural na Universidade Federal de Pelotas, no 148 
período de 02 de abril de 2016 a 02 de julho de 2018. A documentação apresentada foi analisada e 149 
considerada de acordo com as exigências. Colocado em votação foi aprovado, por unanimidade, o 150 
pedido de afastamento para realização de doutorado da professora Nóris Mara Pacheco Martins 151 
Leal. Extra Pauta – Eleição para Coordenação do Colegiado do Curso de Bacharelado em 152 
Museologia.  Foi apresentado o encaminhamento do professor Diego Lemos Ribeiro informando 153 
a indicação da nova coordenação, obtida em reunião daquele órgão, conforme a votação obtida 154 
pelos seguintes professores: Sara Maggitti Silva, com dez votos, Pedro Luiz Machado Sanches, 155 
com dois votos e Francisca Ferreira Michelon, com um voto. A indicação foi aprovada por 156 
unanimidade. Nada mais havendo a tratar, o professor Sidney encerrou a reunião, lavrou a 157 
presente ata que segue assinada por ele juntamente com os demais presentes que assinaram a 158 
lista de presenças, em anexo. 159 
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Sidney Gonçalves Vieira 

Presidente do Conselho Departamental 


