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Aos treze dias do mês de janeiro de 2010, às 14:30 horas, na sala 404 do Pavilhão 04 
do Campus Carreiros, sob a presidência da Pofª Drª Adriana Kivanski de Senna,  
reuniu-se extraordinariamente  o Conselho do Instituto de Ciências Humanas e da 
Informação. Presenças:   Augusto Duarte Faria, Julia Silveira Matos, Jarbas Greque 
Acosta, César Augusto Ávila Martins, Lauro de Brito Vianna, Luciana Souza de Brito, 
Pedro de Souza Quevedo Neto, Rita de Cássia Portela da Silva, Solismar Fraga 
Martins, Vera Tôrres das Neves, Ausências: Artur Henrique Franco Barcelos, Cristiane 
Bulloza Trigo,  Hélio Ricardo do Couto Alves, Margarete Fagundes de Fagundes, Márcia 
Naomi Kuniochi, Nelson Pereira Theodosio, Marilene Zimmer, e os representantes 
discentes, : Éder Leandro Bayer Maier, Fabrício Medeiros Ayres. Ordem do dia:  1) 
Homologação dos atos do Concurso Público para Área de História 2) Projeto conjunto 
do ICHI e IO; 3) Abertura de edital para a seleção de professor substituto para a área de 
Biblioteconomia 1º Assunto . Dando início a reunião, a senhora diretora passou a 
palavra ao professor Solismar Martins, presidente da Câmara Administrativa, 
que emitiu parecer sobre os atos do concurso para professor adjunto, 40h, DE, 
área de História, como segue: “A Câmara Administrativa recebeu em 12 de 
janeiro de 2010 para análise e parecer o processo n° 23116.005950/2009-75 
referente a abertura de Concurso Público para Professor Adjunto – 40 horas – 
DE - na Área de História. Constam no relatório os seguintes 
documentos:1)Formulário de abertura de concurso; 2) Programa das provas; 3) 
Tabela de pontuação de títulos; 4) Parâmetros a serem considerados na 
proposta de trabalho (projeto) com a referida pontuação; 5) Ata 28/2009 do ICHI 
aprovando os parâmetros para abertura do edital; 6) Folha de despacho; 7) 
Portaria n° 2573/2009 da PROGRAD designando a banca ; 8) Ofício da 
PROGEP alertando sobre publicação de portaria do MEC; 9) Documentação 
emitida para procuradoria federal para análise do edital da universidade para 
abertura de concurso público (p. 09 a 22); 10) Parecer da procuradoria federal 
aprovando sem ressalva o edital do concurso (p. 23/24); 11) Edital aprovado e 
publicação desse em jornais da cidade (p. 25 a 45); 12);Ata de nº01 – prova 
escrita emitida pela banca; 13) Ata de presença da prova escrita; 14) Declaração 
de desistência da realização da prova escrita redigida pelo candidato Rodrigo 
Santos de Oliveira; 15)Ata nº 02 emitida pela banca com as notas dos 
candidatos que realizaram a prova escrita; 16)Planilha de notas da prova escrita; 
17) Ata nº 03 emitida pela banca sobre sessão pública de identificação dos 
candidatos e resultado da prova escrita; 18)Planilha final da prova escrita; 
19)Ata nº 04 com realização de sorteio dos pontos para prova didática;  20)Ata 
nº 05 com resultados da prova didática; 21)Lista de presença da prova didática 
(manhã); 22)Lista de presença da prova didática (tarde); 23)Planilha de notas da 
prova didática; 24) Ata nº 06 emitida pela banca com resultados da prova 
didática; 25) Planilha da prova didática – resultado final; 26) Ata nº06 emitida 
pela banca com resultado da defesa da proposta de trabalho; 27)Registro dos 
presentes – prova defesa da proposta de trabalho; 28)Planilha de notas da 
defesa da proposta de trabalho; 29)Resultado final – prova defesa da proposta 
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de trabalho; 30)Ata nº 08 emitida pela banca com notas da defesa da proposta 
de trabalho; 31)Ata nº 09 com resultados da prova de títulos; 32)Planilha final de 
avaliação de títulos; 33)Ata nº 10 emitida pela banca com as Médias finais do 
concurso; 34)Planilha das médias finais do concursos; 35) Relatório sucinto do 
concurso; 36) Registros dos presentes no sorteio do ponto da prova didática.” A 
fundamentação do professor Solismar foi a seguinte: “A banca composta pelos 
professores Dra. Júlia Silveira Matos (presidente- FURG); Dr. Lauro Vianna 
(FURG); e Dr. Moacir Flores (PUC-POA – membro externo), procederam aos 
trâmites regulares e legais do concurso atendendo os 23 candidatos inscritos, 
sendo que desses apenas 12 candidatos se apresentaram para a primeira prova 
(escrita) e um deles evadiu assim  que concluiu os 30 minutos de consulta. Dos 
11 candidatos presentes a essa prova apenas oito obtiveram aprovação. Estes 
foram submetidos posteriormente a prova didática sendo seis candidatos 
aprovados. Os seis candidatos realizaram a prova de defesa de projeto em que 
todos obtiveram aprovação. Por último foi realizada a prova de títulos. O 
concurso para professor adjunto realizado na área de História tinha como 
matérias: História Americana; História Contemporânea; e, História do Oriente 
Médio Contemporâneo. Os seis candidatos aprovados após a realização dessas 
provas obtiveram a seguinte classificação: 1° Juare z Rodrigues Fuão; 2° Sérgio 
Roberto Rocha da Silva; 3° Aristeu Elisandro Machad o Lopes; 4º Carolina López 
Israel; 5º Emerson Neves Silva; e, 6º Arthur Lima de Ávila” e a conclusão do 
relator foi “ pelo exposto, o relator vota por aprovar os procedimentos para a 
realização do concurso na Área de História tendo como resultado e média final 
os seguintes candidatos:1°  Juarez Rodrigues Fuão ( 8,02); 2° Sérgio Roberto 
Rocha da Silva (7,71); 3° Aristeu Elisandro Machado  Lopes (7,38); 4º Carolina 
López Israel (7,13); 5º Emerson Neves Silva (6,72); 6º Arthur Lima de Ávila.  
(6,71)”. A câmara acompanhou o voto do relator. O conselho, por unanimidade, 
aprovou os atos do concurso.  2º)Assunto: O professor Solismar fez a leitura do 
relatório e parecer emitido pelo professor Artur referente a solicitação do 
professor Gilberto Griep (IO) quanto a participação do professor César Augusto 
Ávila Martins (ICHI) no projeto liderado pelo primeiro. O relatório é o que segue: 
“Recebi para análise e parecer a solicitação do Prof. Gilberto Griep, do 
Laboratório de Oceanografia Geológica, do IO, para que o Prof. César Martins, 
do ICHI, continue desenvolvendo atividades no Projeto Estudo de Impacto 
Ambiental e Relatório de Impacto Ambiental – para instalação de um Pier de 
Celulose no Município de São José do Norte/RS. O Prof. César Martins já 
participou deste estudo através dos levantamentos de impacto sócio-
econômicos do empreendimento, e o Prof. Griep informa que o projeto foi 
renovado e que serão necessárias novas atividades do Prof. César Martins. A 
renovação terá vigência entre 01/01/2010 e 30/12/2010. As atividades do Prof. 
César compreenderão 2 horas semanais. Atendendo a uma solicitação da 
Direção do Instituto, foi solicitado ao Prof. César Martins que informasse se as 
atividades do projeto nesta nova etapa envolveriam recursos financeiros. O 
mesmo informou que, para dar sequência as suas atividades, foi elaborado o 
Projeto de Extensão Complementação de Estudos Sócio-econômicos para 
EIA/RIMA para instalação do Terminal da Aracruz em São José do Norte, o qual 
está vinculado ao Programa IMPLEMENTAÇÃO DE PROGRAMAS E 
PROJETOS ENTRE A FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO 
GRANDE – FURG, A POYRY TECNOLOGIA AMBIENTAL, E A FUNDAÇÃO DE 
APOIO À UNIVERSIDADE DO RIO GRANDE – FAURG. Assim, os valores que 
estarão envolvidos nesta nova etapa são aqueles que estão discriminados no 
Formulário da Pro-Reitoria de Extensão que foi enviado pelo prof. César 
Martins.” Os valores envolvidos no projeto totalizam R$ 38.180,00 e o órgão 
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financiador identificado é Poyry Tecnologia Ambiental.”  O voto do relator foi: 
“Dado que o prof. César Martins já está envolvido e familiarizado com o Estudo 
em questão e que a carga horária solicitada é de apenas 2 horas semanais; e 
considerando que a questão dos valores foi informada pelo Prof. César Martins, 
o relator vota pela autorização da permanência do referido Professor no Estudo 
de Impacto Ambiental e Relatório de Impacto Ambiental – para instalação de um 
Pier de Celulose no Município de São José do Norte/RS”, sendo o mesmo 
acompanhado pela Câmara Administrativa. Posto em discussão, o professor 
César Martins prestou esclarecimentos e o Conselho do Instituto de Ciências 
Humanas e da Informação aprovou o mesmo por unanimidade. 3º) assunto . A 
professora Adriana encaminhou o terceiro assunto da pauta, abertura edital de 
seleção de professor substituto nas áreas de Biblioteconomia e Turismo. Para a 
área de Biblioteconomia foi solicitada uma vaga (em função do afastamento para 
realização de doutorado do prof. Cláudio Renato Moraes da Silva), nas matérias 
de Recursos e Serviços de Informação; Oficina de leitura; Fundamentos de 
Biblioteconomia; Tópicos Especiais em organização do conhecimento; Tópicos 
especiais em representação descritiva; Tópicos especiais em informação 
científica, tecnológica e empresarial. A exigência é a de Graduação em 
Biblioteconomia e a composição da comissão examinadora é a seguinte: 
Fabiano Couto Correa da Silva (presidente), Valéria Bertoti, Jarbas Greque 
Acosta e Renata Braz Gonçalves (suplente) e a Modalidade de Seleção indicada 
é a de Exame de Títulos e Prova Didática. Quanto a área de Turismo foi 
solicitada uma vaga, nas matérias Fundamentos Teóricos do Turismo; História 
do Turismo; Informática, Informação e Comunicação aplicadas ao Turismo; 
Patrimônio Turístico; Administração e Economia do Turismo. A exigência é a de 
Graduação em Turismo e a composição da comissão examinadora é a seguinte: 
Francisco das Neves Alves (presidente), Carmem Gessilda Burgert Schiavon, 
Júlia Silveira Matos, Adriana Kivanski de Senna (suplente) e a Modalidade de 
Seleção indicada é a de Exame de Títulos e Prova Didática. Colocada em 
votação a matéria foi aprovada.: Nada tendo mais a tratar, foi lavrada a presente 
ata, que vai assinada pela Senhora Diretora e por mim Marco Aurélio de Souza 
Giesta, secretário. 
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