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 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 
 
Aos oito dias do mês de junho de 2010, às 14 horas, na sala 204 do Pavilhão 02, Campus 
Carreiros, ocorreu a reunião ordinária do Conselho do Instituto de Ciências Humanas e da 
Informação com a presença dos seguintes membros: Adriana Kivanski de Senna, Carmem 
Burgert Schiavon, Fabiano Couto Corrêa da Silva, Francisco das Neves Alves, Hélio Ricardo 
do Couto Alves, Ieda Maria Monte, Jerônimo Medina Madruga, Jussara Mantelli, Luciana 
Souza de Brito , Margarete Fagundes de Fagundes, Marilene Zimmer, Nelson Pereira 
Theodosio, Solismar Fraga Martins e Vera Torres das Neves. Justificaram a ausência os 
membros Adriana Lessa Cardoso, Artur Henrique Franco Barcelos, Augusto Duarte Farias, 
Derocina Alves Campos Sosa, Fabrício Medeiros Ayres, Lídio Carlos Rodrigues de Lima 
Junior, Martial Raymond Henri Pouguet e Pedro de Souza Quevedo Neto. Dando início a 
reunião, a Diretora do Instituto de Ciências Humanas e da Informação colocou em discussão a 
seguinte pauta: 1) Indicação.  Indicação 016/10. A diretora procedeu a leitura da indicação de 
aprovação de projeto de pesquisa intitulado “Qual a história que estudamos? A construção 
teórico-metodológica do conhecimento histórico nos livros didáticos”, sob a responsabilidade 
da professora Júlia Silveira Matos. Autora: Profa. Adriana Kivanski de Senna. I – RELATÓRIO. 
Em 13 de maio de 2010, encaminhei, ad referendum do Conselho do Instituto de Ciências 
Humanas e da Informação, a aprovação do projeto de pesquisa “Qual a história que 
estudamos? A construção teórico-metodológica do conhecimento histórico nos livros 
didáticos”, sob a responsabilidade da professora Júlia Silveira Matos. O projeto está a 
contento com as normas institucionais e foi encaminhado para obtenção de bolsa de pesquisa 
PROBIC/FAPERGS. II – CONCLUSÃO. Pelo exposto, propomos a aprovação e inclusão, no 
rol de projetos do Instituto de Ciências Humanas e da Informação, do projeto de pesquisa 
“Qual a história que estudamos? A construção teórico-metodológica do conhecimento histórico 
nos livros didáticos”, sob a responsabilidade da professora Júlia Silveira Matos. Os membros 
do Conselho aprovaram por unanimidade a indicação 016/10. 2) Câmara de Ensino.  Parecer 
06/10.  ASSUNTO: Convite para ministrar o Seminário Avançado: História da Idéia de 
Natureza, no 1° semestre de 2010, no Programa de Pó s-Graduação em Educação da UFPEL. 
INTERESSADO: Prof. Dr. Jussemar Weiss Gonçalves. RELATOR: Prof. Pedro de Souza 
Quevedo Neto. Relatório: A Câmara de Ensino do Conselho do ICHI recebeu, para análise e 
parecer, o convite para o Prof. Dr. Jussemar Weiss Gonçalves ministrar o Seminário 
Avançado: História da Idéia de Natureza, no 1° seme stre de 2010, no Programa de Pós-
Graduação em Educação da UFPEL.  Consta no Processo: O Convite do Prof. Dr. Álvaro Luiz 
Moreira Hypolito, Coordenador do PPGE da UFPEL, para o Prof. Dr. Jussemar Weiss 
Gonçalves ministrar o Seminário Avançado: História da Idéia de Natureza, no 1° semestre de 
2010. Voto do relator: A atuação do Prof. Dr. Jussemar Weiss Gonçalves no Seminário 
Avançado: História da Idéia de Natureza, no 1° seme stre de 2010, visa atender ao convite do 
Prof. Dr. Álvaro Luiz Moreira Hypolito, Coordenador do PPGE da UFPEL. Conclusão: Pelo 
exposto acima e, considerando que a participação do professor (anteriormente mencionado), 
no Seminário Avançado: História da Idéia de Natureza, durante 1° semestre de 2010 não trará 
prejuízos ao ICHI, o relator vota por acatar a solicitação feita a Câmara de Ensino. A Câmara 
de Ensino, reunida em 07/06/10 aprovou o voto do relator. Os membros do Conselho 
aprovaram o parecer 06/10 por unanimidade. 3) Câmara de Pesquisa.  Parecer 06/10. O 
relator Francisco das Neves Alves apresentou aos presentes os seguintes relatório: Recebi 
para análise e parecer os seguintes projetos, com seus respectivos responsáveis, inclusos no 
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rol de projetos de pesquisa do Instituto de Ciências Humanas e da Informação: Práticas de 
leitura de revistas e a construção da figura feminina dos anos 50 no Brasil, sob 
responsabilidade da Profa. Carolina López Israel e Violência sexual contra crianças e 
adolescentes: quem é responsabilizado?, sob a responsabilidade da Profa. Simone dos 
Santos Paludo. Após a análise foi verificado que os citados projetos estão a contento com os 
padrões da Universidade Federal do Rio Grande. Voto do relator: Tendo em vista o exposto, 
voto pela aprovação dos projetos e a Câmara de Pesquisa aprova o voto do relator. Os 
membros do Conselho aprovaram a inclusão dos projetos no rol dos projetos do ICHI por 
unanimidade. 4) Câmara de Extensão.  Parecer 52/10: Assunto: Projeto de Extensão “Textos 
de Teatro: organização e descrição dos textos de teatro do espaço Sonia Duro/Teatro de 
Arena”, interessada: Valéria Raquel Bertotti. Relator: Hélio Ricardo do Couto Alves. Relatório: 
A Câmara de Extensão do Pleno do Conselho do ICHI recebeu para análise e parecer o 
projeto de extensão “Textos de Teatro: organização e descrição dos textos de teatro do 
espaço Sonia Duro/Teatro de Arena”. Voto do relator: O projeto proposto possui mérito e 
relevância e está conforme às normas exigidas. A Câmara, reunida em 02/06/2010, aprovou o 
voto do relator. Parecer 53/10: Assunto: Projeto de Extensão “Programa de Orientação 
Familiar CAPSI/NUPEBI-FURG”. Interessada: Daniela Delias de Sousa Schwengber. Relator: 
Hélio Ricardo do Couto Alves. Relatório: A Câmara de Extensão do Pleno do Conselho do 
ICHI recebeu para análise e parecer o projeto de extensão “Programa de Orientação Familiar 
CAPSI/NUPEBI-FURG”. Voto do relator: O projeto proposto possui mérito e relevância e está 
conforme às normas exigidas. A Câmara, reunida em 02/06/2010, aprovou o voto do relator. 
Parecer 54/10: Assunto: Programa de Extensão “Divulgação do Curso de Arquivologia da 
FURG”. Interessada: Rita de Cássia Portela da Silva. Relator: Hélio Ricardo do Couto Alves. 
Relatório: A Câmara de Extensão do Pleno do Conselho do ICHI recebeu para análise e 
parecer o programa de Extensão “Divulgação do Curso de Arquivologia da Furg”. Voto do 
relator: O projeto proposto possui mérito e relevância e está conforme às normas exigidas. A 
Câmara, reunida em 02/06/2010, aprovou o voto do relator. Parecer 55/10: Assunto: Projeto 
de Extensão “Identidade visual do curso de Arquivologia da FURG”. Interessado: Luciana 
Souza de Brito. Relator: Hélio Ricardo do Couto Alves. Relatório: A Câmara de Extensão do 
Pleno do Conselho do ICHI recebeu para análise e parecer o projeto de Extensão “Identidade 
visual do curso de Arquivologia da FURG”. Voto do relator: O projeto proposto possui mérito e 
relevância e está conforme às normas exigidas. A Câmara, reunida em 02/06/2010, aprovou o 
voto do relator. Parecer 56/10: Assunto: Projeto de Extensão “Mostra Arquivística”. 
Interessado: Luciana Souza de Brito. Relator: Hélio Ricardo do Couto Alves. Relatório: A 
Câmara de Extensão do Pleno do Conselho do ICHI recebeu para análise e parecer o projeto 
de Evento de Extensão “Mostra Arquivística”. Voto do relator: O projeto proposto possui mérito 
e relevância e está conforme às normas exigidas. A Câmara, reunida em 02/06/2010, aprovou 
o voto do relator. Parecer 57/10: Assunto: Projeto de Extensão “Manutenção do portal do 
curso de Arquivologia da FURG”. Interessado: Rita de Cássia Portela da Silva. Relator: Hélio 
Ricardo do Couto Alves. Relatório: A Câmara de Extensão do Pleno do Conselho do ICHI 
recebeu para análise e parecer o projeto de Extensão “Manutenção do portal do curso de 
Arquivologia da FURG”. Voto do relator: O projeto proposto possui mérito e relevância e está 
conforme às normas exigidas. A Câmara, reunida em 02/06/2010, aprovou o voto do relator. 
Os membros do Conselho do ICHI aprovaram por unanimidade os pareceres 52 a 57/2010 e 
seus respectivos projetos e programa. 4) Câmara de Extensão.  Parecer 05/2010. Assunto: 
Solicitação de autorização do pagamento de bolsas, pela FAURG, para o Projeto 
Complementação de estudos sócio-econômicos para EIA/RIMA para instalação do Terminal 
da Aracruz em São José do Norte. Interessado: Prof. César Augusto Ávila Martins – Núcleo de 
Análises Urbanas – ICHI/FURG. Relatora: Marilene Zimmer. Relatório: A Câmara 
Administrativa do Pleno do Conselho do ICHI recebeu para análise e parecer, em 27 de maio 
de 2010, a solicitação da autorização para pagamento de duas bolsas de qualificação técnica 
para o Projeto: Complementação de estudos sócio-econômicos para EIA/RIMA para instalação 
do Terminal da Aracruz em São José do Norte. Constam os seguintes documentos: a) Ofício 
datado de 27 de abril de 2010 do Prof. César Martins para a diretora do ICHI, Profa. Adriana 
Senna encaminhando a solicitação da aprovação no conselho do ICHI das bolsas previstas no 
projeto Complementação de estudos sócio-econômicos para EIA/RIMA para instalação do 
Terminal da Aracruz em São José do Norte, informando que as mesmas foram aprovadas na 
reunião de 13/01/2010 (ata 001/2010) e que tal procedimento é uma exigência da FAURG 
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para a efetivação dos pagamentos dos geógrafos Allan de Oliveira e Luciano Lucas. Solicita 
ainda duas cópias assinadas das atas da reunião de aprovação das bolsas para trâmite junto 
a FAURG; b) Duas cópias do Projeto com informações gerais sobre as etapas do mesmo. 
Voto da relatora: Considerando que o projeto Complementação de estudos sócio-econômicos 
para EIA/RIMA para instalação do Terminal da Aracruz em São José do Norte, foi aprovado 
pelo Conselho do ICHI na reunião de 13/01/2010, encontra-se registrado sob o protocolo 
número 23116.001929/2010-34, tendo sido aprovado em todas as etapas de tramitação junto 
a FURG, e foi assinado pelo Gabinete do Reitor em 31/05/2010, a relatora vota pela 
aprovação da autorização do pagamento das bolsas através da FAURG, para os geógrafos: 
Allan de Oliveira e Luciano Lucas. A Câmara, reunida em 04/06/2010, aprovou o voto da 
relatora. Os membros do Conselho do ICHI aprovaram o parecer 05/10 em sua íntegra por 
unanimidade. 5. Homologação da eleição do Coordenador do PPGeo.  A Diretora do 
Instituto de Ciências Humanas e da Informação leu para os presentes ofício da Coordenação 
de Pós-Graduação de Geografia onde consta o resultado da eleição realizada para 
coordenador e coordenador adjunto do curso de pós-graduação de geografia no dia 16 de abril 
do corrente ano, ficando o mesmo assim definido: para coordenador foi eleito o Prof. Solismar 
Fraga Martins e para coordenador adjunto a Profa. Jussara Mantelli. Os membros do conselho 
homologaram o resultado da eleição. A Diretora aproveitou a ocasião para informar os 
presentes que a Profa. Daniela Delias de Sousa solicitou sua exoneração do cargo de 
coordenadora do curso de Psicologia, ficando a partir do dia 19 de abril de 2010 o 
coordenador adjunto, Prof. Augusto Duarte Faria responsável pela coordenação do referido 
curso até o término do mandato, no final deste ano. 6. Assuntos Gerais.  A Diretora do ICHI 
informou aos presentes que o professor Dario de Araújo Lima solicitou liberação para 
participação na proposta de criação do curso de Mestrado de Geografia da UFPEL. Ato 
contínuo informou aos presentes que não irá mais encaminhar nenhuma solicitação ad 
referendum sem o aval da área respectiva. O Prof. Francisco das Neves Alves solicitou que 
fosse incluso na ata a informação que as três cotas de bolsas que foram distribuídas ao 
projeto “Turismo, história e comunicação: um estudo multidisciplinar” sob sua responsabilidade 
foram repassadas ao projeto “Levantamento Historiográfico de figuras do passado em 
destaque na cidade de Santa Vitória do Palmar”, sob a responsabilidade da Profa. Juliana 
Niehues Gonçalves de Lima, a qual já procedeu a escolha dos bolsistas que irão trabalhar no 
referido projeto em Santa Vitória do Palmar. Por último, foi apresentado aos presentes os 
modelos de formulários para projetos de pesquisa e ensino preparados pela Administradora do 
ICHI, Daiani Cagliari em conjunto com a secretaria administrativa objetivando padronizar a 
apresentação dos projetos junto ao Instituto e também o modelo resumido do formulário que 
possibilitará um maior controle sobre o número de bolsas e bolsistas de cada projeto e seus 
coordenadores, possibilitando entre outras informações, o levantamento estatístico por área, 
curso e professores. Os formulários foram apreciados e foram feitas pequenas modificações 
para serem posteriormente disponibilizados na página eletrônica do instituto. Nada mais 
havendo a tratar, foi lavrada a presente ata, que vai assinada pela Senhora Diretora e por mim 
Nelson Pereira Theodosio, secretário. 
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