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 REUNIÃO ORDINÁRIA 
 
Aos dezessete dias do mês de agosto de 2010, às 13:30 horas, na sala 416 do Pavilhão 04, 
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, Artur 
Henrique Franco Barcelos, Augusto Duarte Faria, Derocina Alves Campos Sosa, Fabiano 
Couto Correa da Silva, Hélio Ricardo do Couto Alves, Ieda Maria Monte, Jerônimo Medina 
Madruga, Julia Silveira Matos, Luciana Souza de Brito, Martial Raymond Henri Pouguet, 
Nelson Pereira Theodosio, Pedro de Souza Quevedo Neto, Solismar Fraga Martins e Vera 
Torres das Neves. Justificaram a ausência os membros Adriana Lessa Cardoso, Carmem 
Burgert Schiavon, César Augusto Ávila, Fabrício Medeiros Ayres, Lídio Carlos Rodrigues de 
Lima Junior, Margarete Fagundes de Fagundes e Marilene Zimmer. Dando início a reunião, a 
Diretora do Instituto de Ciências Humanas e da Informação colocou em discussão a seguinte 
pauta: 1) Indicações.  Indicação 021/10. A diretora procedeu a leitura da indicação de 
homologação dos projetos encaminhados ad referendum como se segue: Projeto de extensão 
“Programa para ações de informação, cultura e leitura de abrangência micro-regional”, sob a 
responsabilidade do professor Cláudio Renato Moraes da Silva; Projeto de pesquisa “As 
crianças de seis anos no ensino fundamental de nove anos: atividades, diálogos, brincadeiras, 
imaginação e interações sociais no contexto de ensinar e aprender”, sob a responsabilidade 
da professora Susana Inês Molon; Projeto de extensão “XIII Ciclo de Conferências Históricas”, 
e “Curso de aperfeiçoamento para professores da rede de educação básica – Produção de 
Material Didático para a Diversidade”, sob a responsabilidade da professora Júlia Silveira 
Matos; e Projeto de extensão “VII Encontro Regional de Arqueologia”, sob responsabilidade do 
professor Artur Henrique Franco Barcelos. Os projetos acima mencionados foram 
encaminhados pela Diretoria do ICHI devido à urgência nos prazos e nenhum deles 
apresentava irregularidades que impediam sua aprovação. Pelo exposto, foi proposta a 
homologação e inclusão dos mesmos no rol de projetos do ICHI. Os membros do conselho 
aprovaram a indicação 21/10 por unanimidade. Indicação 22/10. A diretora procedeu a leitura 
da indicação de criação e oferta de disciplina e da participação dos professores Luiz Henrique 
Torres e Marcelo de La Rocha Domingues no Curso de Mestrado do Programa de Pós-
Graduação em Gerenciamento Costeiro do IO conforme a seguir: “recebi, em 4 de agosto de 
2010, o processo encaminhado pelo Prof. Milton Asmus (coordenador do PPGC), solicitando a 
criação de uma nova disciplina e a oferta de outra já existente, bem como a autorização de 
participação dos professores Luiz Henrique Torres e Marcelo de La Rocha Domingues no 
Mestrado em Gerenciamento Costeiro. Constam do processo: a) Folha de abertura do 
processo; b) Documento com a solicitação do PPGC (folhas 1-5); c) Documento assinado pelo 
professor Marcelo, concordando em participar e ofertar a disciplina Planejamento Territorial 
(folha 6); d) Documento assinado pelo professor Luiz Henrique, concordando em participar e 
ministrar a disciplina Processos Históricos na zona costeira (folha 7); e) Folha de despacho 
(folha 8). Pelo exposto, foi proposta: a) Oferecer, para o Mestrado em Gerenciamento 
Costeiro, a disciplina já existente e lotada no ICHI, 10073P - Planejamento Territorial; b) Criar 
e ofertar, para o Mestrado em Gerenciamento Costeiro, a disciplina Processos históricos na 
zona costeira, com a seguinte caracterização: Disciplina: Processos históricos na zona 
costeira; Oferta: semestral; Caráter: (não foi mencionado no processo se a disciplina é optativa 
ou obrigatória); Carga horária: 60h; Créditos: 04; Sistema de avaliação: I. Ementa: 
fundamentos teórico-metodológicos da abordagem histórica. Ocupação humana no espaço 
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costeiro e seus aspectos sócio-culturais e políticos-econômicos. Estudo de caso: processo 
histórico de povoamento da planície costeira do Rio Grande do Sul; c) Aprovar a participação 
dos professores Luiz Henrique Torres e Marcelo de La Rocha Domingues, no Mestrado em 
Gerenciamento Costeiro, sem prejuízo de suas atividades na graduação”. Os membros do 
Conselho aprovaram por unanimidade a indicação 022/10. Indicação 023/10. A diretora 
procedeu a leitura da indicação de homologação dos resultados da eleição da Coordenação 
do Curso de Turismo Binacional. Devido ao pedido de exoneração do professor Francisco das 
Neves Alves, encaminhado no dia 13 de agosto de 2010, do cargo de coordenador do curso 
de Turismo Binacional, realizou-se a eleição para a coordenação do curso de Turismo 
Binacional, entre os alunos do citado curso, no dia 16 de agosto de 2010. Por unanimidade foi 
eleito o professor Michel Constantino Figueira como coordenador e, como coordenador 
adjunto, foi eleito o professor Fernando Comiran. Pelo exposto, propomos a homologação do 
resultado da votação que elegeu o professor Michel Constantino Figueira como coordenador, 
e o professor Fernando Comiran como coordenador adjunto do Curso de Turismo Binacional. 
Os membros do Conselho aprovaram por unanimidade a indicação 022/10. 2) Câmara de 
Ensino.  Parecer 07/10. ASSUNTO: Solicitação de autorização para participar da proposta de 
Programa de Pós Graduação em Geografia – UFPEL. Interessado: Prof. Dr. Dário Araujo 
Lima. Relator: Prof. Pedro de Souza Quevedo Neto. I – RELATÓRIO: A Câmara de Ensino do 
Conselho do ICHI recebeu para análise e parecer o pedido de autorização para que o Prof. Dr. 
Dário Araújo Lima, lotado no ICHI-FURG, participe da proposta de Programa de Pós 
Graduação em Geografia - UFPEL. Consta no Processo: A solicitação de autorização para 
participar da proposta de Programa de Pós Graduação em Geografia – UFPEL, encaminhado 
à Diretora do ICHI Adriana Kivanski de Senna, em que o interessado ressalta que não haverá 
comprometimento financeiro por parte do ICHI e das atividades acadêmicas desenvolvidas na 
FURG; Documento de autoria do Prof. Dr. Sandro de Castro Pitano, Coordenador da Proposta 
de Mestrado em Geografia/UFPEL, encaminhado à Diretora do ICHI Adriana Kivanski de 
Senna, solicitando a autorização para o Prof. Dr. Dário Araújo Lima participar da mencionada 
proposta; Documento de autoria do Prof. Dr. César A. Martins, representante da Área de 
Geografia do ICHI, no qual consta que não houve, por parte dos docentes da área, 
manifestação contrária a solicitação do Prof. Dr. Dário Araújo Lima. II – VOTO DO RELATOR: 
Fundamentação: A participação do Prof. Dr. Dário Araújo Lima, na proposta de Programa de 
Pós Graduação em Geografia – UFPEL, não repercutirá em comprometimento financeiro por 
parte do ICHI, não comprometerá as atividades acadêmicas desenvolvidas na FURG e não 
registrou manifestação contrária por parte dos docentes da área. Conclusão: Pelo exposto 
acima e, visto que a participação do Prof. Dr. Dário Araújo Lima, na proposta de Programa de 
Pós Graduação em Geografia – UFPEL, não repercutirá em comprometimento financeiro por 
parte do ICHI, não comprometerá as atividades acadêmicas desenvolvidas na FURG e não 
registrou manifestação contrária por parte dos docentes da área, o relator vota por acatar a 
solicitação feita à Câmara de Ensino. III – VOTO DA CÂMARA: A Câmara de Ensino, reunida 
em 07/07/2010, aprovou o voto do relator. Os membros do Conselho aprovaram o parecer 
07/10 por unanimidade. Parecer 09/10. ASSUNTO: Solicitação de participação do Prof. Dr. 
Gianpaolo Adomilli junto ao Programa de Pós Graduação em Educação Ambiental. 
INTERESSADO: Prof. Dr.Humberto Calloni. Relatora: Profa. Drª Derocina Alves Campos 
Sosa. I – RELATÓRIO: A Câmara de Ensino do Conselho do ICHI recebeu, para análise e 
parecer, a solicitação do prof. Dr. Humberto Calloni, coordenador do Programa de Pós-
graduação em Educação Ambiental desta Universidade, solicitando a autorização da área de 
Arquelogia para que o Prof. Dr. Gianpaolo Adomilli possa integrar aquele referido programa, 
na condição de colaborador, ministrante da disciplina Tópico especial: Sociedade, Meio 
Ambiente e Territorialidade. Consta no Processo: correspondência do prof. Dr. Humberto 
Calloni ao prof. Dr. Artur Barcelos solicitando a liberação do prof. Dr. Gianpaolo Adomilli para 
participar do Programa de Pós-graduação em Educação ambiental; correspondência do prof. 
Dr. Artur Barcelos , coordenador do curso de Arqueologia à profª Drª Carmem Schiavon, 
presidente da câmara de Ensino do ICHI, relatando que em reunião realizada pela área de 
Arqueologia  a solicitação em tela foi analisada e que os professores presentes concordaram 
com a solicitação do prof. Dr. Humberto Calloni. II – VOTO DO RELATOR: A solicitação do 
prof. Humberto Calloni seguiu os trâmites burocráticos esperados e foi analisada pela área de 
Arqueologia que deu parecer favorável. Quanto ao credenciamento, esse é realizado pelo 
programa de Pós-graduação,não a essa relatoria operacionalizá-lo. Conclusão: Pelo exposto 
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acima, a relatora vota por acatar a solicitação do prof. Dr. Humberto Calloni quanto a liberação 
do prof. Dr. Gianpaolo Adomilli para integrar o Programa de Pós-graduação em Educação 
Ambiental, sem prejuízo as atividades acadêmicas desenvolvidas na FURG. III – VOTO DA 
CÂMARA: A Câmara de Ensino, reunida em 12/08/2010 aprovou o voto da relatora. Os 
membros do Conselho aprovaram o parecer 09/10 por unanimidade. Parecer 10/10. 
ASSUNTO: Proposta de padronização das disciplinas da área de Estatística. INTERESSADO: 
Profª. Denise Maria Varella Martinez, Diretoria do Instituto de Matemática, Estatística e Física 
(IMEF). Relator: Profa. Drª Derocina Alves Campos Sosa. I – RELATÓRIO: A Câmara de 
Ensino do Conselho do ICHI recebeu, para análise e parecer, a proposta de padronização das 
disciplinas da área de Estatística com as respectivas ementas alteradas que atendem os 
cursos do ICHI. Constam no Processo: Memorando 121/2010 do Instituto de Matemática, 
Estatística e Física de 06 de julho de 2010, encaminhado à profª Drª. Adriana Kivanski de 
Senna, diretora do ICHI; Memorando circular 140/2010 de 07 de julho de 2010 da profª Drª 
Adriana Senna à profª Drª Carmem Schiavon que solicita apreciação e parecer da área de 
Arquivologia sobre a proposta encaminhada pelo IMEF; Memorando circular 140/2010 de 07 
de julho de 2010 da diretora do ICHI, profª Drª Adriana Senna ao prof. MSc. Fabiano Couto da 
Silva, coordenador do curso de Biblioteconomia explicitando as alterações propostas pelo 
IMEF e solicitando parecer da área; Memorando circular 140/2010 encaminhado pela diretora 
do ICHI, profª Drª Adriana Senna ao prof. Dr. Ulisses Rocha de Oliveira, coordenador adjunto 
do curso de Geografia, onde constam as alterações encaminhadas pelo IMEF e solicitando 
parecer da área; Memorando circular 140/2010 encaminhado pela diretora do ICHI, profª 
Adriana Senna ao prof. MSC Augusto Faria, coordenador do cursos de Psicologia dando conta 
da proposta encaminhada pelo IMEF. Ata 02/2010 da reunião da área de Arquivologia, onde o 
grupo reunido apreciou a solicitação e acatou a proposta encaminhada pelo IMEF. II – VOTO 
DO RELATOR: O encaminhamento da profª Denise Martinez, diretora do IMEF diz respeito a 
padronização das disciplinas Estatística Básica I e Estatística Básica II ofertadas ao curso com 
a alteração nas sua ementas.Alteração na ementa da disciplina Estatística Descritiva ofertadas 
aos cursos de Arquivologia e Biblioteconomia. Substituição da disciplina Introdução à 
Inferência Estatística pela disciplina Probabilidade e Estatística, ofertada ao curso de 
Geografia. Note-se que as ementas das referidas disciplinas sofreram alteração sem, no 
entanto, ocorrer o mesmo como seus respectivos conteúdos programáticos. As áreas então se 
reuniram e acataram a proposta de padronização encaminhada pelo IMEF, conforme 
despachos nos memorandos circulares encaminhados pela diretora do ICHI. Pelo exposto 
acima, a relatora vota por acatar a solicitação para a padronização das disciplinas de 
Estatística do IMEF. III – VOTO DA CÂMARA: A Câmara de Ensino, reunida em 12/08/2010 
aprovou o voto da relatora. Os membros do Conselho aprovaram o parecer 10/10 por 
unanimidade. Parecer 11/2010. ASSUNTO: Proposta de Reforma do “Projeto Político 
Pedagógico do Curso de Bacharelado em Arqueologia”. INTERESSADO: Prof. Dr. Artur 
Henrique Franco Barcelos. Relatora: Profa. Dra. Carmem G. Burgert Schiavon . I – 
RELATÓRIO: A Câmara de Ensino do Conselho do ICHI recebeu para análise e parecer o 
Processo “Proposta de Reforma do Projeto Político Pedagógico do Curso de Bacharelado em 
Arqueologia”, o qual propõe a reformulação da grade curricular do Bacharelado em 
Arqueologia da FURG, elaborado a partir da Deliberação nº 007/2008, de 14 de março de 
2008, do COEPEA. Consta no Processo: Correspondência encaminhada à Câmara de Ensino; 
Atas de outros Cursos e/ou Unidades aprovando as alterações propostas no Plano Político 
Pedagógico do Bacharelado em Arqueologia e a proposta de reforma do referido Curso. II – 
VOTO DO RELATOR: O Curso de Bacharelado em Arqueologia da FURG iniciou suas 
atividades em agosto de 2008 e, desde então, já realizou 03 concursos de vestibular contando 
com, aproximadamente, 120 alunos na atualidade. A proposta de alteração curricular junto ao 
PPP do Curso é apresentada de modo a dar conta de demandas específicas localizadas na 
distribuição das disciplinas e no caráter de alguns conteúdos programáticos destas. Nesta 
direção, a proposta de alteração curricular realiza as seguintes operações: exclusão de 
disciplinas (obrigatórias e opcionais); inclusão de disciplinas já existentes no ICHI; alteração 
de caráter de disciplinas (obrigatórias para opcionais e opcionais para obrigatórias); criação de 
novas disciplinas (obrigatórias e opcionais). Desse modo, como a nova configuração proposta, 
passarão a existir 33 disciplinas obrigatórias do Núcleo Comum; 07 disciplinas obrigatórias do 
Núcleo de Formação Específica Sociedades Pré-Coloniais Americanas; e 07 disciplinas 
obrigatórias do Núcleo de Formação específica Arqueologia do Capitalismo. CONCLUSÃO: 
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Pelo exposto acima, a relatora vota por a favor da Proposta de Reforma do Projeto Político 
Pedagógico do Curso de Bacharelado em Arqueologia, haja vista que a realização desta, já 
para o primeiro semestre de 2011, propiciará a migração dos estudantes do atual PPP (que 
teve início em 2008), para o novo, sem maiores dificuldades e prejuízos para os alunos. III – 
VOTO DA CÂMARA: A Câmara reunida em 16/08/2010 aprovou o voto da relatora. Os 
membros do Conselho decidiram enviar o processo novamente para a relatora haja visto que o 
mesmo não atende a deliberação do próprio Conselho no que tange as especificações das 
alterações propostas na reforma do curso de Bacharelado em Arqueologia. Parecer 12/2010. 
ASSUNTO: Proposta de Alteração curricular do Curso de Arquivologia. INTERESSADO: Profª. 
Drª Carmem Schiavon, coordenadora do curso de Arquivologia. Relatora: Profa. Drª Derocina 
Alves Campos Sosa. O Conselho do ICHI decidiu por baixar em diligência a proposta, uma vez 
que a mesma que não continha todas as caracterizações para aprovação.  4. Câmara de 
Extensão.  Parecer 59/2010. ASSUNTO: Programa “Laboratório de Pesquisa e Estudos em 
Psicologia – LAPEPSO”. INTERESSADO: Profª Susana Inês Molon. Relatora: Luciana Souza 
de Brito. I – RELATÓRIO: A Câmara de Extensão do Pleno do Conselho do ICHI recebeu para 
análise e parecer o programa “Laboratório de Pesquisa e Estudos em Psicologia - LAPEPSO”, 
coordenado pela profª Susana Inês Molon. O programa atende a adequação do novo fluxo 
para envio de programas e projetos de extensão, disponibilizado pela SUPEXT, com o 
cadastro do mesmo no sistema SIGPROJ. No entanto, faz-se necessário realizar algumas 
adequações ao seu cadastro, tais como: padronizar o número de certificados a serem 
emitidos, pois o referido documento informa que serão emitidos 40 certificados para membros 
da equipe de execução e, no entanto, apenas 3 integrantes fora relacionados no campo 
“equipe de execução”; inserir a carga horária da equipe de execução do projeto, pois no 
campo “equipe de execução” essa informação não foi preenchida. Faz-se necessário informar 
ainda que o programa é de fluxo contínuo, ou seja, é permanente. II – VOTO DO RELATOR: 
O programa está aprovado com a condição de que sejam revistos os itens apontados junto ao 
seu cadastro no SIGPROJ, em até 30 dias. III – CONCLUSÃO DA CÂMARA. A Câmara, 
reunida em 13/08/2010, aprovou o voto do relator. Os membros do Conselho decidiram baixar 
a proposta em diligência para que a mesma seja complementada nos itens apontados pela 
relatora. 6. Assuntos Gerais.  1) Liberação de docentes. A Profa. Vera Torres das Neves 
apresentou ao Conselho o OF.DHU.164/10, encaminhado pelo Diretor Prof. Romeu Selistre 
Sobrinho solicitando a liberação dos docentes para participarem do Programa de Residência 
Multidisciplinar com Enfoque Hospitalar. Os docentes são: Vera Torres das Neves, Augusto 
Duarte Faria; Marilene Zimmer e Daniela Delias de Sousa. A Profa. Vera Torres das Neves 
informou que a sua liberação foi aprovada no final do ano passado e que agora o Programa 
fora ampliado com o acréscimo de novos docentes. O Conselho aprovou a liberação por 
unanimidade dos docentes sem prejuízo das atividades dos mesmos na graduação. 2) 
Aprovação do Regimento do ICHI. A Diretora informou aos presentes que Regimento do ICHI 
foi aprovado no Consun mas com pequenas alterações e que o mesmo será apreciado pelo 
Conselho em reunião extraordinária que será marcada posteriormente. 4) Lançamento da 
pesquisa sobre opções de lazer. Foi informado ao Conselho que se encontra na secretaria 
administrativa uma urna para sugestões sobre opções de lazer para docentes e técnicos. 5) 
Preenchimento do formulário resumido de projetos. A Diretora informou ao Conselho que foi 
enviado a todos os docentes do Instituto um email solicitando o preenchimento do Formulário 
Resumido de Projetos” que facilitará o preenchimento do relatório do final de ano dos projetos 
de pesquisa e ensino registrados no ICHI. O email será reencaminhado com os formulários 
anexados tendo em vista que foi enviado no período de férias e até aquele momento ninguém 
havia respondido. 6) Lançamento do concurso para criação do logotipo para o ICHI. Foi 
realizado o lançamento do concurso para a criação do logotipo do ICHI com a finalidade de 
representar de forma gráfica o Instituto de Ciências Humanas e da Informação com o 
desenvolvimento do sítio na Internet. O vencedor ganhará um kit acadêmico composto de 
camiseta, livros, agenda, porta canetas, marcadores de páginas entre outros. A Diretora 
solicitou a participação de todos, tanto na possibilidade de criação do logotipo como também 
na divulgação do concurso. 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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 Profª. Drª. Adriana Kivanski de Senna 

 Diretora do ICHI 
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 Secretário 

 
 

  
  


