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UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS 

INSTITUTO DE CIÊNCIAS HUMANAS 

CONSELHO DEPARTAMENTAL 

 

ATA 26/2015                                                                                                    16/11/2015 

 

Aos dezesseis dias do mês de novembro do ano de dois mil e quinze, às quatorze horas e 1 
trinta minutos, reuniu-se o Conselho Departamental (CD) do Instituto de Ciências 2 
Humanas (ICH) da Universidade Federal de Pelotas (UFPEL), na sala de reuniões do 3 
Núcleo de Documentação Histórica, na Rua Alberto Rosa, 154, composto pelos 4 
seguintes membros dos quais os presentes assinaram a respectiva lista de presença que 5 
segue em anexo: Diretor: Sidney Gonçalves Vieira; Vice-Diretor: Sebastião Peres; 6 
Chefe do Departamento de História: Paulo Ricardo Pezat (Titular) e Marcos César 7 
Borges da Silveira (Suplente); Chefe do Departamento de Geografia: Moisés Ortemar 8 
Rehbein (Titular) e Rosangela Lurdes Spironello (Suplente); Chefe do Departamento 9 
de Economia: Fábio Massaud Caetano (Titular) e Daniel de Abreu Pereira Uhr 10 
(Suplente); Chefe do Departamento de Museologia, Conservação e Restauro: Carla 11 
Rodrigues Gastaud (Titular) e Pedro Luis Machado Sanches (Suplente); Chefe do 12 
Departamento de Antropologia e Arqueologia: Rafael Guedes Milheira (Titular) e 13 
Adriane Luísa Rodolpho (Suplente); Representante dos Professores Auxiliares de 14 
Ensino: Sarah Maggiti Silva; Representante dos Professores Assistentes: Roberto 15 
Heiden (Titular); Representante dos Professores Adjuntos: Erika Collischonn 16 
(Titular) e Liz Cristiane Dias (Suplente); Representante dos Professores Associados: 17 
Adhemar Lourenço da Silva Junior (Titular); Representante dos Coordenadores dos 18 
Colegiados dos Cursos de Graduação: Cláudio Baptista Carle (Titular) e Diego 19 
Lemos Ribeiro (Suplente); Representante dos Coordenadores dos Colegiados dos 20 
Cursos de Pós-Graduação: Lúcio Menezes Ferreira (Titular) e Loredana Marise 21 
Ricardo Ribeiro (Suplente);  Representantes dos Servidores Técnicos 22 
Administrativos: Álbio Ferreira da Costa (Titular), Mara Lúcia Vasconcellos da Costa 23 
(Suplente), Luana Padilha Correa (Titular), Hamilton Oliveira Júnior (Suplente), Thaise 24 
Thurow Schaun (Titular) e Anne Gomes Sacco (Suplente); Representantes Discentes: 25 
Heloisa P. Miranda. O professor Sidney Gonçalves Vieira, Diretor, Presidente do 26 
Conselho Departamental, deu início à sessão, cumprimentou os presentes e agradeceu 27 
pelo comparecimento. Inicialmente colocou em apreciação a Ordem do Dia. A 28 
professora Sarah Maggitti Silva solicitou que fosse incluído na pauta o seu pedido de 29 
autorização para compor banca de Concurso Público na subárea da Museologia. A 30 
solicitação foi aprovada por unanimidade, sendo colocado o item no final da ordem do 31 
dia. Em seguida, passou à pauta da reunião. Item 1) Direção. Apreciação das atas de 32 
reuniões anteriores: Ata 22/2015, de 01/10/2015; Ata 24/2015, de 23/10/2015; e, Ata 33 
25/2015, de 23/10/2015. Todas as atas foram encaminhadas com antecedência tendo 34 
sido dispensada a leitura das mesmas. Colocadas em regimes de discussão não houve 35 
reparos propostos. Em regime de votação as atas foram aprovadas pela unanimidade dos 36 
presentes. Item 2) Direção. Informes: Créditos Orçamentários até 05/11/2015; a 37 
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planilha foi analisada por todos e, considerando o final do exercício financeiro e a 38 
inexistência de saldos significativos não houve discussão sobre o tema; Aprovação pelo 39 
Conselho Universitário (CONSUN) do Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI), 40 
foi feito o relato da aprovação pelo CONSUN do PDI da UFPEL e renovado o convite 41 
para a leitura e discussão do documento disponível na internet; Resolução do CONSUN 42 
sobre Normas de Avaliação Docente, para progressão e promoção, também foi feito o 43 
relato da norma aprovada e se chamou a atenção para o fato de que são tais normas que 44 
regem as avaliações para progressão e promoção funcional docente, motivo pelo qual se 45 
reiterou a necessidade de discussão das mesmas; Novos docentes tomam posse no ICH, 46 
o professor Sidney saudou ao professores que foram empossados recentemente no ICH, 47 
no Departamento de História Jonas Moreira Vargas e Clarice Speranza, no 48 
Departamento de Economia, Cláudio Shikida, no Departamento de Museologia, 49 
Conservação e Restauro, Thiago Sevilhano Puglieri e, no Departamento de Geografia 50 
Robinson Pinheiro. Item 3) Direção. Posicionamento do CD/ICH acerca da 51 
manifestação de 26/10/2015. Nota de esclarecimento conjunta do ICH, FaE e IFISP. O 52 
professor Sidney relatou os acontecimentos referentes à manifestação em protesto 53 
contra a violência contra as mulheres e atos semelhantes. Disse que a manifestação 54 
ocorreu desde o turno da manhã e durante a tarde propiciou alguns contratempos em 55 
virtude do barulho produzido pelo ato e pela postura das integrantes da performance que 56 
provocaram manifestações de contrariedade por parte de alguns. Informou também que 57 
a Reitoria foi notificada do ato. Disse que no final da tarde resolveu por bem suspender 58 
as aulas no turno da noite com vistas a evitar maior confronto, haja vista o grande 59 
número de alunos e professores que chegaria para as aulas. O ambiente não era 60 
favorável às aulas, tanto pelo barulho quanto pelas manifestações dos praticantes da 61 
manifestação que passaram a ser contestadas por mais pessoas. Temendo que a situação 62 
se agravasse e visando proteger tanto as manifestantes quanto os demais membros da 63 
comunidade do ICH as aulas foram suspensas. Vário conselheiros se manifestaram 64 
sobre o assunto havendo o entendimento de que não seria necessário qualquer posição 65 
específica do CD sobre o tema. Direção. Agendamento das Cerimônias Internas de 66 
Colação de Grau. O professor Sidney apresentou a proposta de memorando 67 
encaminhando o agendamento das cerimônias de colação de grau do ICH. Após algum 68 
debate sobre as melhores oportunidades para as cerimônias foi aprovado o seguinte. 69 
Primeira Cerimônia: Bacharelado em Antropologia, Bacharelado em Ciências 70 
Econômicas Bacharelado em Museologia e Bacharelado em Conservação e Restauro de 71 
Bens Culturais Móveis: 18 de janeiro de 2016, em horário a ser definido, na Secretaria 72 
Geral do ICH, na Rua Alberto Rosa, 154 (o local da cerimônia deverá ser confirmado 73 
com antecedência). Segunda Cerimônia: Licenciatura em Geografia e Bacharelado em 74 
Geografia: 20 de janeiro de 2016, em horário a ser definido, na Secretaria Geral do 75 
ICH, na Rua Alberto Rosa, 154 (o local da cerimônia deverá ser confirmado com 76 
antecedência). Terceira Cerimônia: Licenciatura em História e Bacharelado em 77 
História. 27 de janeiro de 2016, em horário a ser definido, na Secretaria Geral do ICH, 78 
na Rua Alberto Rosa, 154 (o local da cerimônia deverá ser confirmado com 79 
antecedência). Quarta Cerimônia: Todos os cursos: (apenas se houver remanescentes 80 
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autorizados). 24 de março de 2016, em horário a ser definido, na Secretaria Geral do 81 
ICH, na Rua Alberto Rosa, 154 (o local da cerimônia deverá ser confirmado com 82 
antecedência).A participação na Quarta Cerimônia, aberta para formandos de todos os 83 
cursos, será facultada àqueles formandos que justificarem a impossibilidade de 84 
participação na data respectiva agendada para seu curso. A realização de cerimônia 85 
interna de colação de grau fora das datas agendadas dependerá da aprovação de 86 
justificativa encaminhada pelo interessado com a anuência da respectiva coordenação de 87 
colegiado de curso. Item 5) Departamento de Geografia. Alteração de Regime de 88 
Trabalho do Professor Substituto Lânderson Antória Barros, de 20 H para 40 H. 89 
Encaminhamento ad referendum ao COCEPE. O professo Moisés explicou que a 90 
solicitação do Departamento de Geografia se deu em decorrência do fato de que em 91 
virtude da greve as aulas que não foram dadas pela não contratação do professor 92 
substituto acumularam. Por isso, agora se justificava que o contrato do professor seja de 93 
40 horas e não de 20 horas. A solicitação foi aprovada por unanimidade entre os 94 
presentes a fim de que seja feito o encaminhamento ao COCEPE. Item 6) 95 
Departamento de Economia. Pedido de prorrogação do contrato do Professor 96 
Substituto Jean Rodrigues Venecian, que encerra em 31/12/2015. Segundo o professor 97 
Fábio Caetano, tendo em vista a necessidade de dar cobertura às disciplinas deixadas 98 
pelo afastamento da professora Daniela é fundamental que se mantenha a contratação do 99 
professor Jonas. A proposição foi aprovada por todos os presentes para que seja feita a 100 
tentativa de prorrogação do contrato antes de qualquer outra medida. Item 7) 101 
Departamento de História. Pedido de prorrogação do contrato do Professor Substituto 102 
Sérgio Roberto Rocha da Silva, que encerrou em 01/11/2015, prorrogado até 103 
20/12/2015, encaminhamento ad referendum. O professor Sidney justificou o 104 
encaminhamento tendo em vista que as aulas precisam ter continuidade. Todos os 105 
presentes aprovarão o pedido. Item 8) Departamento de Geografia. Pedido de 106 
Afastamento para Doutorado do Professor Cézar Martinez. O professor Moisés relatou a 107 
solicitação do professor César informando que foi aprovada no Departamento de 108 
Geografia, considerando, principalmente e a necessidade de rapidamente qualificar todo 109 
o corpo docente da Unidade. Tendo em vista que o pedido analisado é para o ano de 110 
2016 primeiramente foi verificada a discordância com o Plano de Capacitação do ICH 111 
que previa a saída do professo para o ano de 2025. Entretanto, a previsão foi feita para 112 
tal data por não se ter a perspectiva de quando seria possível a saída do professor. Como 113 
a política é para a melhora da qualificação o mais rápido possível e não havendo 114 
impedimentos no departamento de origem os membros do Conselho Departamental 115 
avaliaram possível a alteração e, por unanimidade, decidiram alterar a data de previsão 116 
constante no plano que passa a constar como 2016 para o professor César. Com relação 117 
ao pedido propriamente dito deverá ter início em 01/03/2015 até 01/03/2020.  O curso 118 
será realizado na Pontifícia Universidad Católica de Chile, em Santiago do Chile. Todos 119 
as exigências foram consideradas cumpridas de modo que foi aprovado o pedido de 120 
afastamento do professor César Augusto Ferrari Martinez, nos termos do respectivo 121 
formulário apresentado e que segue para os trâmites necessários. Item 9) 122 
Departamento de Geografia. Pedido de Professor Substituto para 2016/1, com base na 123 



 

 

 

_______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

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/ 

 
 

Resolução 23/2015 COCEPE. O professor Moisés reiterou a necessidade do 124 
departamento de Geografia por mais vagas e que enquanto estas vagas não forem 125 
distribuídas haverá a necessidade de contratação de professor em caráter emergencial 126 
tendo em vista a carga horária e o envolvimento dos professores do departamento com 127 
atividades que ultrapassam, em muitos casos, as jornadas permitidas, sendo necessário 128 
deixar de realizar determinadas atividades. Os membros do CD se manifestaram em 129 
apoio ao pedido e se encaminhou que fosse feita a solicitação efetiva para futura 130 
apreciação. Item 10) Departamento de Geografia. Apreciação do Relatório e Estágio 131 
Probatório da Professora Maria Regina Caetano da Costa. O professor Moisés 132 
apresentou o relatório citado. Analisado pelos conselheiros o relatório foi aprovado por 133 
unanimidade. Item Extra Pauta. A professora Sarah Maggitti Silva apresentou 134 
pedido de autorização para compor banca de Concurso Público na subárea da 135 
Museologia. Foi verificado que a solicitação atendia as exigências da Resolução 136 
16/2015 do COCEPE. A solicitação foi aprovada pelos presentes. Nada mais havendo a 137 
tratar, o professor Sidney encerrou a reunião, lavrou a presente ata que foi lida, 138 
aprovada e segue assinada por ele juntamente com os demais presentes que assinaram a 139 
lista de presenças, em anexo. 140 
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Sidney Gonçalves Vieira 

Presidente do Conselho Departamental 


