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 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 
 
Aos quatorze dias do mês de setembro de 2010, às 13:30 horas, na sala 409 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, Carmem Gessilda Burgert Schiavon, César Augusto Ávila Martins, 
Daniel Oliveira Mesquita, Derocina Alves Campos Sosa, Angélica Conceição Dias Miranda, 
Helio Ricardo do Couto Alves, Ieda Maria Monte, Jerônimo Medina Madruga, Francisco das 
Neves Alves, Luciana Souza de Brito, Margarete Fagundes de Fagundes, Marilene Zimmer, 
Martial Raymond Henri Pouguet, Nelson Pereira Theodosio, Pedro de Souza Quevedo Neto, 
Rafael Dalle Nogare de Arruda, Rosilene Mendonça Dutra, Solismar Fraga Martins, Valéria 
Raquel Bertotti e Vera Torres das Neves. Justificaram a ausência os membros Adriana Lessa 
Cardoso, Augusto Duarte Faria, Fabrício Medeiros Ayres e Lídio Carlos Rodrigues de Lima 
Junior. Dando início a reunião, a Diretora do Instituto de Ciências Humanas e da Informação 
colocou em discussão a seguinte pauta: 1) Composição das câmaras temáticas, executivas 
e representantes do ICHI no Consun.  Foi realizado sorteio para composição das Câmaras 
temáticas do Conselho do ICHI entre seus membros, ficando as mesmas assim constituídas: 
área de Arqueologia/Antropologia: coordenador do curso de Arqueologia, docente Martial 
Raymond Henri Pouguet e discente Daniel Oliveira Mesquita; área de Arquivologia: 
coordenador do curso de Arquivologia, docente Valéria Raquel Bertotti e técnica-administrativa 
Margarete Fagundes de Fagundes; área de Biblioteconomia: coordenador do curso de 
Biblioteconomia, discente Renata Braz Gonçalves e técnico-administrativo Jerônimo Medina 
Madruga; área de Geografia: coordenador do curso de Geografia, discente César Augusto 
Ávila Martins e discente Rosilene Mendonça Dutra; área de História: coordenador do curso de 
História, docente Júlia Silveira Matos e discente Adriana Lessa Cardoso; área de Psicologia: 
coordenador do curso de Psicologia, docente Karen Eidelwein e discente Rafael Dalle Nogare 
de Arruda; área de Turismo Binacional: coordenador do curso de Turismo Binacional e 
técnica-administrativa Ieda Maria Montes; área de Sociologia: Vice-diretora do Instituto, 
docente Cassiane de Freitas Paixão e técnico-administrativo Nelson Pereira Theodosio. Foram 
sorteados entre os membros do Conselho a constituição das Câmaras Executivas do Pleno, a 
saber: Câmara Administrativa : coordenador do curso de Pós-Graduação de Geografia 
(Solismar Fraga Martins), Coordenador do Curso de Arquivologia (Carmem Gessilda Burgert 
Schiavon), representante docente do curso de Biblioteconomia (Renata Braz Gonçalves, 
Presidente), representante dos técnicos- administrativos (Nelson Pereira Theodosio, Vice-
Presidente) e representante discente (Adriana Lessa Cardoso); Câmara de Ensino : 
coordenador do curso de Arqueologia (Artur Henrique Franco Barcelos), coordenador do curso 
de Geografia (Pedro de Souza Quevedo Neto), representante da área de Sociologia 
(Cassiande Freitas Paixão, Vice-Presidente), representante dos técnicos-administrativos 
(Jerônimo Medina Madruga, Presidente) e representante discente (Rafael Dalle Nogare de 
Arruda); Câmara de Extensão : coordenador do curso de História (Derocina  Alves Campos 
Sosa, Presidente), coordenador do curso de Biblioteconomia (Fabiano Couto Corrêa da Silva, 
Vice-Presidente), representante técnico-administrativo (Ieda Maria Monte) e representante 
discente (Daniel Oliveira Mesquita); Câmara de Pesquisa : coordenador do curso de 
Psicologia (Augusto Duarte Faria), coordenador do curso de Turismo Binacional (Michel 
Constantino Figueira), representante do curso de Arqueologia (Martial Raymond Henri 
Pouguet, Vice-Presidente), representante dos técnico-administrativos (Margarete Fagundes de 
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Fagundes, Presidente) e representante discente (Rosilene Mendonça Dutra). Foram 
escolhidos os representantes do Instituto de Ciências Humanas e da Informação no Consun, 
ficando assim definido: titulares, representante da área de Geografia (César Augusto Ávila 
Martins) e representante da área de Psicologia (Karen Eidelwein) e suplentes, representante 
da área de História (Julia Silveira Matos) e representante da área de Arquivologia (Valéria 
Raquel Bertotti), respectivamente. A composição do Conselho definida na reunião está 
exemplificada nos Anexos I, II, III e IV. 2. Indicações.  A Diretora procedeu a leitura da 
indicação 24/2010, como se segue: ASSUNTO: Homologação dos projetos encaminhados ad 
referendum. AUTORA: Profa. Adriana Kivanski de Senna. I – RELATÓRIO: Aprovei, ad 
referendum do Conselho do ICHI, os seguintes projetos: 1) Projeto de pesquisa “Kaingang no 
Cassino: memórias, saberes, fazeres e produtos: a salvaguarda da tradição do deslocamento 
histórico dos grupos Jê ao ecossistema costeiro do Rio Grande do Sul””, sob a 
responsabilidade do professor Jean Tiago Baptista; 2) Projeto de pesquisa “Estresse, 
envelhecimento cerebral e demência: um estudo correlacional”, sob a responsabilidade da 
professora Vera Torres das Neves; Os projetos foram por mim encaminhados devido à 
urgência nos prazos. Nenhum deles apresenta irregularidades que impeçam sua aprovação. II 
– CONCLUSÃO: Pelo exposto, propomos a homologação e inclusão no rol de projetos do ICHI 
os seguintes projetos: 1) Projeto de pesquisa “Kaingang no Cassino: memórias, saberes, 
fazeres e produtos: a salvaguarda da tradição do deslocamento histórico dos grupos Jê ao 
ecossistema costeiro do Rio Grande do Sul””, sob a responsabilidade do professor Jean Tiago 
Baptista; 2) Projeto de pesquisa “Estresse, envelhecimento cerebral e demência: um estudo 
correlacional”, sob a responsabilidade da professora Vera Torres das Neves. A indicação foi 
aprovada por unanimidade pelos membros do Conselho. 3. Câmara de Ensino.  Foi 
apresentado aos membros do Conselho o Parecer 13/2010, como se segue: ASSUNTO: 
Liberação de professor para atuar em curso a ser criado. INTERESSADO: Prof. Paulo Roberto 
da Silva Munhoz. RELATOR: 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. Paulo Roberto da Silva Munhoz possa atuar no Curso de Especialização Lato Sensu 
de Engenharia de Planejamento da FURG. O professor deverá ministrar a disciplina 
“Comportamento Organizacional”, com carga horária de 24 h. e poderá, ainda, ser solicitado a 
orientar e participar de bancas examinadoras de trabalhos de conclusão de curso. Consta do 
processo/projeto: a) Memo. n° 221/2020 -EE solicita ndo autorização para que o Prof. Paulo 
Roberto da Silva Munhoz possa atuar no curso de especialização Lato Sensu de Engenharia 
de Planejamento da FURG. II - VOTO DO RELATOR: a) Fundamentação: A participação do 
Prof. Paulo Roberto da Silva Munhoz no Curso de Especialização Lato Sensu de Engenharia 
de Planejamento da FURG atende as demandas do curso e não comprometerá as atividades 
desenvolvidas pelo professor no âmbito do ICHI; III – Parecer: Pelo exposto acima e, visto que 
a participação do professor (anteriormente mencionado), no curso de especialização Lato 
Sensu de Engenharia de Planejamento da FURG não trará prejuízos ao ICHI, o relator vota 
por acatar a solicitação feita à Câmara de Ensino. No entanto, como não havia parecer da 
área da psicologia ao qual professor está ligado, o projeto/parecer baixou em diligência para 
solicitação à área da psicologia de autorização para liberação. 4. Câmara de Pesquisa. Foi 
apresentado aos membros do Conselho o Parecer 12/2010, como se segue: ASSUNTO: 
Projeto de pesquisa. INTERESSADO: Profa. Dra. Maria Ângela Mattar Yunes. RELATOR: 
Nelson Pereira Theodosio. I – RELATÓRIO: Recebi para análise e parecer o Projeto de 
Pesquisa, de caráter permanente intitulado “Famílias de catadores de resíduos sólidos 
urbanos na perspectiva da educação ambiental: condições de risco e processos de resiliência” 
com término provável em 30 de março de 2011. A proponente solicita 04 Bolsas, sendo 02 
(duas) bolsas voluntárias e 02 (duas) bolsas da própria instituição. Após análise foi verificado 
que o referido projeto está a contento com os padrões da Universidade Federal do Rio 
Grande. II - VOTO DO RELATOR: Tendo em vista o exposto, voto pela aprovação e inclusão 
do projeto “Famílias de catadores de resíduos sólidos urbanos na perspectiva da educação 
ambiental: condições de risco e processos de resiliência” no rol dos projetos do ICHI. Os 
membros do Conselho aprovaram por unanimidade o parecer 12/2010. 5. Câmara de 
Extensão.   Foram apresentados ao membros do Conselho os pareceres 60, 60 e 62 da 
Câmara de Extensão, como se segue: Parecer 60/2010. ASSUNTO: Curso de Extensão “O 
Método em Marx I”. INTERESSADO: Profa. Dra. Susana Molon. RELATOR: Hélio Ricardo 
Alves. I – RELATÓRIO:  A Câmara de Extensão do Conselho do ICHI recebeu, para análise e 
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parecer, o projeto de curso de Extensão “O Método em Marx I”, sob responsabilidade da 
professora Susana Molon, docente do ICHI. Consta do processo/projeto o formulário síntese 
gerado pelo sistema SigProj. II - VOTO DO RELATOR: a) Fundamentação: O curso proposto 
já se encontra em andamento, desde julho de 2010 e encontra-se de acordo com as 
exigências da instituição. III – PARECER: O relator vota pela aprovação do projeto de 
extensão “O Método em Marx I”. Parecer 61/2010. ASSUNTO: Projeto de Extensão “I 
Congresso Internacional de Turismo do Extremo Sul: turismo, história e cultura”. 
INTERESSADO: Prof. Dr. Francisco das Neves Almeida. RELATOR: Hélio Ricardo Alves. I – 
RELATÓRIO: A Câmara de Extensão do Conselho do ICHI, recebeu para análise e parecer  o 
projeto de evento de extensão “I Congresso Internacional de Turismo do Extremo Sul: turismo, 
história e cultura”. Consta do processo/projeto o formulário síntese gerado pelo sistema 
SigProj. II - VOTO DO RELATOR: a) Fundamentação: O curso proposto teve início em agosto 
de 2010 e encontra-se de acordo com as exigências da instituição. O responsável deve 
verificar a razão de não ter sido gerado o número do Sigproj. Também é sugerido observar se 
o público-alvo classificado como sendo de “Instituições Governamentais Federais” não deve 
ser classificado como “Público Interno da Universidade/Instituto”. III – Parecer: O relator vota 
pela aprovação do projeto de extensão “I Congresso Internacional de Turismo do Extremo Sul: 
turismo, história e cultura”. Parecer 62/2010. ASSUNTO: Projeto de Extensão “NEAF: Núcleo 
de Estudos e Atenção às Famílias”. INTERESSADO: Prof. Dra. Maria Ângela Mattar Yunes. 
RELATOR: Hélio Ricardo Alves. I – RELATÓRIO: A Câmara de Extensão do Conselho do 
ICHI, recebeu para análise e parecer o projeto de extensão “NEAF: Núcleo de Estudos e 
Atenção às Famílias”. Consta do processo/projeto a versão impressa do formulário eletrônico 
SigProj, preenchido com os dados pertinentes. II - VOTO DO RELATOR: a) Fundamentação: 
O projeto teve início em janeiro de 2010. A responsável não entregou o formulário síntese 
gerado pelo sistema Sigproj, e sim o formulário preenchido. É necessário, para dar 
encaminhamento ao projeto de forma apropriada, que o formulário síntese seja gerado. O 
público-alvo previsto (tabela do item 1.3) é de 18 pessoas, mas o número de certificados a 
serem expedidos é de 218, sendo necessário especificar essas 200 pessoas excedentes no 
item 1.3. As referências bibliográficas indicadas no item 1.6.10 não aparecem de forma 
completa. III – Parecer: O relator vota pela aprovação do projeto de extensão “NEAF: Núcleo 
de Estudos e Atenção às Famílias”, condicionada às retificações apontadas acima. Os 
membros do Conselho aprovaram os pareceres por unanimidade, inclusive com as retificações 
apontadas nos mesmos. 6. Assuntos Gerais.  A Diretora do ICHI informou aos presentes que 
os coordenadores de curso devem se reunir com os professores de suas respectivas áreas 
para elaboração e preenchimento do PPP - Projeto Político Pedagógico e do PDI – Plano de 
Desenvolvimento Institucional do ICHI, sendo que os mesmos devem ser entregues até o dia 
trinta de setembro do corrente ano. 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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