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Aos vinte e nove dias do mês de março de 2010, às 10h:30min, na sala 206 do 
Pavilhão 02, Campus Carreiros, reuniu-se extraordinariamente o Conselho do Instituto 
de Ciências Humanas e da Informação com a presença dos seguintes membros: 
Adriana Kivanski de Senna, Augusto Duarte Faria, Cristiane Bulloza Trigo, César 
Martins, Derocina Alves Campos Sosa, Fabrício Medeiros Ayres, Fabiano Couto 
Corrêa da Silva, Francisco das Neves Alves, Hélio Alves, Ieda Maria Monte, Luciana 
Souza de Brito, Margarete Fagundes de Fagundes, Marilene Zimmer, Martial 
Raymond Henri Pouguet, Rita de Cássia da Silva e Solismar Fraga Martins, Vera 
Torres das Neves.  Justificaram ausência os membros: Lídio Carlos Rodrigues de 
Lima Junior e Pedro de Souza Quevedo Neto. Dando início a reunião, a Diretora do 
Instituto colocou em discussão a seguinte pauta. 1. Homologação das inscrições, 
cronograma de atividades e atos dos processos de seleção de professor substituto nas 
áreas de Psicologia, Arqueologia, História e Sociologia. 1° Indicação da Conselheira 
Adriana Kivanski de Senna referente a Homologação d a abertura de edital, dos 
candidatos inscritos, do cronograma de atividades e  dos resultados do processo 
de seleção de professor substituto da área da Psico logia . A Diretora do Instituto 
de Ciências Humanas e da Informação procedeu a leitura do relatório referente a 
seleção de professor substituto da área de psicologia como se segue “em 09 de 
fevereiro de 2010, foi encaminhado, ad referendum do Conselho do ICHI, a solicitação 
de contratação de professor substituto na área de Psicologia, 2 vagas, com as 
seguintes características: matérias: Psicologia da Eduacação, Relações Humanas do 
Trabalho, Psicologia Organizacional e do Trabalho, Orientação Profissional, Psicologia 
do Desenvolvimento I, Psicomotricidade; composição da banca: Marilene Zimmer 
(presidente), Augusto Duarte Faria, Lucas Neiva Silva e Vera Torres das Neves 
(suplente); exigência: graduação em Psicologia; prova didática e de títulos. Em 16 de 
março de 2010 a banca homologou as inscrições dos seguintes candidatos: 
23116.001996/2010-59 - DAGMAR DE OLIVEIRA PARDO; 23116.002017/2010-80 - 
MARISOL PRADO SILVA; 3116.002026/2010-71 - DIANA MACHADO REY; 
23116.002056/2010-87 - DANIELE GARCIA LOPES; 23116.002069/2010-56 - PAULA 
MUNIMIS SPOTORNO; 23116.002077/2010-01 - SILVIA DE BORBA BARRETO; 
23116.002105/2010-81 - ANA DELIAS DE SOUSA; 23116.002135/2010-98 - SHANA 
GULARTE DELLA VECHIA; 23116.002148/2010-67 - ALINE CROCHEMORE HILLAL 
LEAL.A banca divulgou o cronograma do processo de seleção, como segue: 
16/03/2010, às 16h = Homologação das inscrições; 22/03/2010, às 09h = Sorteio de 1 
(um) ponto temático para prova didática diante dos candidatos, sala 210; 23/03/2010, 
às 09h = Sorteio da ordem apresentação prova didática, sala 210; 23/03/2010, às 09h 
e 15min = Realização da prova didática de acordo com a ordem do sorteio, sala 210; 
24/03/2010 = Reunião da Comissão Examinadora para cálculo das notas da prova 
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didática e da prova de títulos; 24/03/2010 = Divulgação do resultado final. A mesma 
banca indicou também o rol de pontos selecionados para a realização da prova 
didática, a saber:  1) Princípios e Escolas da Psicologia do Desenvolvimento; 2) O 
processo de aprendizagem, segundo os principais autores da Psicologia do 
Desenvolvimento; 3) Relação entre desenvolvimento e aprendizagem em Piaget e 
Vygotsk; 4) Princípios e Tendências Atuais na Educação de Portadores de 
Necessidades Especiais no Brasil; 5) Princípios e Escolas da Psicologia da Educação; 
6) Recrutamento e seleção de pessoal; 7) Desenvolvimento de recursos humanos e 
avaliação de desempenho; 8) Relações interpessoais, saúde e estresse no trabalho; 9) 
Valores, atitudes e cultura organizacional; 10)Motivação, comprometimento e 
satisfação no trabalho.No dia 22 de março de 2010 procedeu-se o sorteio do ponto e 
no dia 23 de março de 2010 realizou-se a prova didática e análise dos currículos, 
conforme previsto na Deliberação 087 de 2008 do CODEPE, e o resultado final foi o 
que segue: a candidata MARISOL PRADO SILVA, com nota final 6,78 (seis vírgula 
setenta e oito) e a candidata ALINE CROCHEMORE HILLAL LEAL, com nota final 
6,08 (seis vírgula zero oito), foram considerados APROVADOS para  Contratação 
Temporária na seleção de Professor Substituto - Edital nº 002/2010, respectivamente 
em primeiro e segundo lugar. Foi proposta a homologação da abertura de edital, dos 
candidatos inscritos, do cronograma de atividades e dos resultados do processo de 
seleção de professor substituto da área da Psicologia. O Conselho aprovou por 
unanimidade a indicação da Conselheira Adriana Kivanski de Senna. 2° Indicação da 
Conselheira Adriana Kivanski de Senna referente a H omologação da abertura de 
edital, dos candidatos inscritos, do cronograma de atividades e dos resultados 
do processo de seleção de professor substituto da á rea de Arqueologia.  A 
Diretora do Instituto de Ciências Humanas e da Informação procedeu a leitura do 
relatório referente a seleção de professor substituto da área de psicologia como se 
segue “Em 17 de fevereiro de 2010, foi encaminhado, ad referendum do Conselho do 
ICHI, a solicitação de contratação de professor substituto na área de Arqueologia, 1 
vaga, com as seguintes características: matérias: Teoria e Metodologia em 
Arqueologia e Etnoarqueologia; composição da banca: Artur Henrique Franco Barcelos 
(presidente), Maria Elida Farias Gluchy, Gianpaolo Knoler Adomili e Márcia Naomi 
Kuniochi(suplente); exigência: mestrado em Arqueologia ou áreas afins; prova didática 
e de títulos. Em 16 de março de 2010 a banca homologou as inscrições dos seguintes 
candidatos: ANSELMO ALVES NEETZOW (Proc.: 23116.002101/2010-01); VANESSA 
BARRIOS QUINTANA (Proc.: 23116.002159/2010-47); RODRIGO DE OLIVEIRA 
TORRES (Proc.: 23116.002067/2010-67); MARIANA ARAUJO NEUMANN (Proc.: 
23116.002160/2010-71).A banca divulgou o cronograma do processo de seleção, 
como segue: 16/03/2010 – 14h = Homologação das inscrições pela banca; 23/03/2010 
– 8h = Sessão pública de sorteio do ponto da prova didática a se realizar 24 horas 
após – sala 416; 23/03/2010 – 9h = Análise de Currículo; 24/03/2010 – 8h = Sorteio da 
ordem de apresentação das aulas. Realização da prova didática por ordem do sorteio 
– sala 416; 25/03/2010 - Divulgação dos resultados das provas didática e de títulos. A 
mesma banca indicou também o rol de pontos selecionados para a realização da 
prova didática, a saber: 1. O histórico-culturalismo: metodologias de campo e de 
análise dos materiais; 2. Arqueologia científica: do otimismo positivista ao hiper-
relativismo; 3. Neo evolucionismo, a nova arqueologia e o anti-historicísmo; 4. 
Arqueologia, Identidade e Etnicidade; 5. Estudos etnoarqueológicos de cultura 
material; 6. O uso de analogias e modelos etnoarqueológicos: alcances e limitações. 
No dia 22 de março de 2010 procedeu-se o sorteio do ponto e no dia 23 de março de 
2010 realizou-se  a prova didática e análise dos currículos, conforme previsto na 
Deliberação 087 de 2008 do CODEPE, e o resultado final foi o que segue: o candidato 
Rodrigo de Oliveira Torres, com média final 6,3 (seis vírgula três) foi considerado 
APROVADO  para  Contratação Temporária na seleção de Professor Substituto - 
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Edital nº 002/2010. Foi proposta a homologação da abertura de edital, dos candidatos 
inscritos, do cronograma de atividades e dos resultados do processo de seleção de 
professor substituto da área de Arqueologia. O Conselho aprovou por unanimidade a 
indicação da Conselheira Adriana Kivanski de Senna. 3° Indicação da Conselheira 
Adriana Kivanski de Senna referente a Homologação d a abertura de edital, dos 
candidatos inscritos, do cronograma de atividades e  dos resultados do processo 
de seleção de professor substituto da área de Histó ria . A Diretora do Instituto de 
Ciências Humanas e da Informação procedeu a leitura do relatório referente a seleção 
de professor substituto da área de psicologia como se segue “ Em 17 de fevereiro de 
2010, foi encaminhado, ad referendum do Conselho do ICHI, a solicitação de 
contratação de professor substituto na área de História, 1 vaga, com as seguintes 
características: matérias:  História Brasileira II,  História Política,  Práticas 
Pedagógicas; composição da banca: Derocina Alves Campos Sosa (presidente), Julia 
Silveira Matos, Adriana Kivanski de Senna e Juarez Rodrigues Fuão (suplente); 
exigência: graduação em História e mestrado em História ou áreas afins; prova 
didática e de títulos. Em 16 de março de 2010 a banca homologou as inscrições dos 
seguintes candidatos: 2058/2010-76 Bárbara Milene Silveira Machado; 1896/2010-22 
Cláudia Fernanda de B. Freitas; 2102/2010-48 Cristiane Debus Pistóia; 2104/2010-37 
Taís Campelo Lucas;  1934/2010-47 Vinícius Pereira de Oliveira; 2097/2010- 90 
Milena Silvester Quadros; 2097/2010-73 Larissa Camacho Carvalho; 2166/2010-49 
Eder da Silveira; 2164/2010-50 Viviane Borges; 2140/210-09 Jairo Luiz L. Falcão; 
2139/2010-76 Everton Bandeira Martins.A banca divulgou o cronograma do processo 
de seleção, como segue: 16/03/2010- 14:00 Homologação das inscrições pela 
banca;22/03/2010- 08:00 Sessão pública de sorteio do ponto da prova didática a se 
realizar 24 horas após, Sala 422; 22/03/2010- 09:00 Realização da análise curricular; 
22/03/2010- 13:30 Sessão pública de sorteio do ponto da prova didática a se realizar 
24 horas após, sala 420; 23/03/2010- 08:00 Sorteio da ordem de apresentação das 
aulas e Realização da prova didática por ordem do sorteio, sala 212; 23/03/2010 -
13:30 Sorteio da ordem de apresentação das aulas e Realização da prova didática por 
ordem do sorteio, sala 407; 28/03/2010- 14:00 Divulgação dos resultados das provas 
didáticas e de títulos; 29/03/2010 -14:00 Homologação e divulgação do resultado 
final.A mesma banca indicou também o rol de pontos selecionados para a realização 
da prova didática, a saber: 1. O processo de transição da Monarquia à Proclamação 
da República: momentos finais e discussão historiográfica; 2. A instauração da 
República Oligárquica e o sistema coronelístico no Brasil; 3. A semana de Arte 
Moderna e a crise dos anos de 1920; 4. O surgimento da idéia de Estado na Idade 
Moderna e a proposta contratualista; 5. A proposta de Democracia para a América de 
Toqueville a Stuart Mill; 6. Os Parâmetros Curriculares Nacionais, o ensino de História 
e suas propostas interdisciplinares; 7. Os desafios didático-pedagógicos da área de 
Ciências Humanas e suas tecnologias frente ao novo ENEM.No dia 22 de março de 
2010 procedeu-se o sorteio dos pontos e no dia 23 de março de 2010 realizou-se a 
prova didática e análise dos currículos, conforme previsto na Deliberação 087 de 2008 
do CODEPE, e o resultado final foi o que segue: o candidato Everton Martins (1º 
lugar), com nota final 6,78 (seis vírgula setenta e oito),o candidato Vinícius (2º lugar), a 
candidata Larissa Camacho (3º lugar) , com nota final 6,08 (seis vírgula zero oito),  e a 
candidata Milena Silvester Quadros (4º lugar), foram considerados APROVADOS, 
indicando-se para  Contratação Temporária na seleção de Professor Substituto - Edital 
nº 002/2010, o candidato aprovado em primeiro lugar. Foi proposta a homologação da 
abertura de edital, dos candidatos inscritos, do cronograma de atividades e dos 
resultados do processo de seleção de professor substituto da área da História. O 
Conselho aprovou por unanimidade a indicação da Conselheira Adriana Kivanski de 
Senna. 4° Indicação da Conselheira Adriana Kivanski de Sen na referente a 
Homologação da abertura de edital, dos candidatos i nscritos, do cronograma de 
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atividades e dos resultados do processo de seleção de professor substituto da 
área de Sociologia.  A Diretora do Instituto de Ciências Humanas e da Informação 
procedeu a leitura do relatório referente a seleção de professor substituto da área de 
Sociologia como se segue: Em 17 de fevereiro de 2010, foi encaminhado, ad 
referendum do Conselho do ICHI, a solicitação de contratação de professor substituto 
na área de Sociologia, 1 vaga, com as seguintes características: matérias: Sociologia; 
Elementos Sociológicos da Educação; Introdução às Ciências Sociais; Sociologia 
Aplicada à Administração; composição da banca: Hélio Ricardo do Couto Alves 
(presidente), Cassiane de Freitas Paixão, Maira Baumgarten e Luis Fernando MInasi 
(suplente); exigência: Graduação em Ciências Sociais ou Sociologia; prova escrita e 
de títulos.Em 16 de março de 2010 a banca homologou as inscrições dos seguintes 
candidatos: 23116.001927/2010-45- Lauro Luis Borges Junior; 23116.001944/2010-82 
-Marcus Vinicius Spolle; 23116.001965/2010-06- Cristina Altmann; 
23116.001976/2010-88 -Cristiane Troina Ferreira; 23116.002000/2010-22- Barby de 
Bittencourt Martins; 23116.002016/2010-35- Pierre Moreira dos Santos; 
23116.002025/2010-26 -Líne Jeske Wagner; 23116.002063/2010-89- Cesar Augusto 
Soares da Costa; 23116.002065/2010-78 -Ana Paula Carlosso da Silva; 
23116.002178/2010-73 -Virginia Oliveira Bor.A banca divulgou o cronograma do 
processo de seleção, como segue: 23/03/2010- 10:00h= Realização da Prova Escrita 
SALA 601, Prédio 06.23/03/2010- 14:00h= Divulgação do padrão de respostas 
esperado (conforme artigo 17, § 2, da Deliberação 087/2008 do Codep); MURAL DO 
ICHI; 24/03/2010= Reunião da banca examinadora para exame de títulos; 24/03/2010= 
Divulgação do Resultado Final MURAL DO ICHI. A mesma banca indicou também o 
rol de pontos selecionados para a realização da prova didática, a saber: Modernidade, 
pensamento científico e sociologia;  Educação e sociedade;  Estado e sociedade na 
teoria social moderna;  Economia e sociedade no pensamento sociológico.  No dia 23 
de março de 2010 procedeu-se a realização da prova escrita e no dia 24 de março de 
2010 realizou-se  a análise dos currículos, conforme previsto na Deliberação 087 de 
2008 do CODEPE, e o resultado final foi o que segue: o candidato Marcus Vinicius 
Spolle, média final 6,14 (seis vírgula quatorze), foi considerado APROVADO para  
Contratação Temporária na seleção de Professor Substituto - Edital nº 002/2010, 
respectivamente em primeiro e segundo lugar. Foi proposta a homologação da 
abertura de edital, dos candidatos inscritos, do cronograma de atividades e dos 
resultados do processo de seleção de professor substituto da área da sociologia. O 
Conselho aprovou por unanimidade a indicação da Conselheira Adriana Kivanski de 
Senna. Nada tendo mais a tratar, foi lavrada a presente ata, que vai assinada pela 
Senhora Diretora e por mim Cristiane Bulloza Trigo, secretária. 
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