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 REUNIÃO ORDINÁRIA 
 
 
Aos doze dias do mês de abril de 2011, às 13:30 horas, na sala 4106 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, Angélica 
Conceição Dias Miranda, Angélica Corvello Schwalbe, Cassiane de Freitas Paixão, Cesar 
Augusto Ávila Martins, Derocina Alves Campos Sosa, Egeu Gomez Esteves, Fernando 
Comiran, Ieda Maria Monte, Juarez José Rodrigues Fuão, Karen Eidelwein, Margarete 
Fagundes de Fagundes, Nelson Pereira Theodosio, Pedro de Souza Quevedo Neto, Renata 
Braz Gonçalves, Luciana Souza de Brito, Rosilene Mendonça Dutra, Solismar Fraga Martins, 
Valéria Raquel Bertotti e Vera Torres das Neves e como convidado o Administrador Paulo 
Afonso Pires Junior. Justificaram a ausência os membros Artur Henrique Franco Barcelos, 
Daniel Oliveira Mesquita, Juliana Niehues Gonçalves de Lima e Rafael Dalle Nogare de 
Arruda. Dando início a reunião, a Diretora do Instituto de Ciências Humanas e da Informação 
apresentou ao Conselho a seguinte pauta: 1. Projetos para Bolsas de Monitoria.  Foram 
aprovadas por unanimidade as seguintes propostas de Bolsas de Monitoria: Proposta de 
Monitoria da professora Carmen Gessilda Burget Schiavon, para as Disciplinas “Educação 
Patrimonial” e “Introdução à História do Patrimônio”; Proposta de Monitoria da professora 
Adriana Kivanski de Senna, para as Disciplinas “Práticas Pedagógicas Módulos I, II, III, IV e 
V”, e “Metodologia do Ensino I e II”; Proposta de Monitoria da professora Vera Torres das 
Neves, para as Disciplinas “Anátomo-Fisiologia do Sistema Nervoso Central” e “Neurociência”; 
Proposta de Monitoria da professora Daniela Delias de Sousa, para a Disciplina “Psicologia de 
Desenvolvimento I”; Proposta de Monitoria da professora Júlia Silveira Matos, para a Disciplina 
“Teoria e Metodologia da História II”; Proposta de Monitoria do professor Michel Constantino 
Figueira, para a Disciplina “Ciências Humanas e Sociais Aplicadas ao Turismo I”; Proposta de 
Monitoria da professora Luciana Souza de Brito, para as Disciplinas “Fundamentos de 
Conservação e Preservação de Documentos” e “Arquivos Especiais”; Proposta de Monitoria 
da professora Marilene Zimmer, para a Disciplina “Estágio Supervisionado Básico III”; 
Proposta de Monitoria da professora Cassiane de Freitas Paixão, para a Disciplina “Elementos 
Sociológicos da Educação”; Proposta de Monitoria da professora Cassiane de Freitas Paixão, 
para as Disciplinas “Sociologia” e “Introdução a Sociologia”; Proposta de Monitoria da 
professora Valéria Raquel Bertotti, para as Disciplinas “Planejamento e Organização de 
Arquivos” e “Fundamentos de Arqueologia”; Proposta de Monitoria do professor Pedro de 
Sousa Quevedo Neto, para a Disciplina “Planejamento Sócio-Ambiental”. As propostas que 
foram apresentadas fora do padrão que consta no Edital das Bolsas de Monitoria não foram 
apreciadas pelo Conselho, ficando as mesmas aguardando retificação. 2. Indicação 
010/2011: Foi aprovado por unanimidade o Projeto de Extensão “RAIZ DO RISO – Clown 
Visitador de Hospital e Suas Poções Mágicas” sob a coordenação do professor Artur Roberto 
de Oliveira Gibbon (ICEAC). O referido projeto também tem a participação, como orientador, 
do professor Alfredo Martin, que solicita sua apresentação formal junto ao Conselho do ICHI, 
embora o mesmo não seja registrado no ICHI por ser coordenador pelo professor do ICEAC. 
3. Câmara de Pesquisa:  Foi aprovado por unanimidade o Parecer 004/11, relatado pela 
Técnica Administrativa Margarete Fagundes de Fagundes com os seguintes projetos de 
pesquisa sob a responsabilidade do Prof. Dario de Araujo Lima, a saber: “Pescadores 
Artesanais e Explicações Mitológicas nas Docas do Mercado – Rio Grande – RS”; “Tecidos, 
acondicionamentos e registros culturais no museu da cidade do Rio Grande”; “Banco de dados 
de imagens fotográficas, acondicionamentos e registros culturais no museu da cidade do Rio 
Grande – RS”; “Documentos textuais, acondicionamentos e registros culturais no museu da 
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cidade do Rio Grande – RS”; “Flâmulas, distintivos, acondicionamentos e registros culturais no 
museu da cidade do Rio Grande – RS”; “Armamentos, metais, acondicionamentos e registros 
culturais no museu da cidade do Rio Grande – RS”; “Louças, acondicionamentos e registros 
culturais no museu da cidade do Rio Grande – RS”; “Banco de dados de imagens fotográficas, 
acondicionamentos e registros culturais na Fototeca Municipal Ricardo Giovannini – Rio 
Grande – RS”; “Digitalização de imagens fotográficas, acondicionamentos e registros culturais 
na Fototeca Municipal Ricardo Giovannini – Rio Grande – RS”; “Registros culturais textuais 
sobre os estivadores na Biblioteca Municipal do Rio Grande – RS”, bem como o projeto sob a 
responsabilidade do Prof. Solismar Fraga Martins, intitulado “Produção do Espaço Urbano: 
avanços e retrocessos e seus impactos no mercado imobiliário da cidade do Rio Grande 
(1990/2010)”. 4. Câmara de Ensino: Foi aprovado por unanimidade o Parecer 08/2011, 
relatado pela Professora Cassiane de Freitas Paixão que trata do Projeto de Ensino “O ensino 
de História nos Anos Iniciais: perspectivas infantis”, sob a responsabilidade da professora 
Adriana Kivanski de Senna. O projeto tem como objetivo analisar, sob a perspectiva das 
crianças estudantes do 4º. Ano de Ensino Fundamental, seus entendimentos a cerca dos 
componentes curriculares de História. O projeto tem sua metodologia baseada na História Oral 
como procedimento para colher as impressões dos estudantes a partir de um roteiro semi-
estruturado. 5. Câmara de Extensão. Foi aprovado por unanimidade o Parecer 06/2011 que 
trata da aprovação de dois relatórios de projetos de extensão sob a responsabilidade do Prof. 
José Carlos Vieira Ruivo, denominados “Pesquisa de Campo em Ciências Sociais” e 
“Programa Laboratório da Memória e Oralidade – LAMEMO”. 6. Câmara Administrativa:  Foi 
aprovado por unanimidade o Parecer 016/11, relatado pela Professora Renata Braz Gonçalves 
que trata das “Normas de Uso do Laboratório do Grupo de Pesquisa Análise Sócio Ambientais 
- ASA”. O documento recebido apresenta normatização sobre: constituição do laboratório, 
acesso às instalações, horário de trabalho dos alunos, responsabilidade sobre a chave do 
laboratório, limpeza e organização e segurança, respeito ao silêncio para o desenvolvimento 
das atividades, realização de reuniões, uso dos equipamentos e material de consumo. As 
normas foram aprovadas em Reunião pelo Laboratório do Grupo de Pesquisa Análise Sócio 
Ambientais – ASA em 25 de novembro de 2010. Em vista disso, entende-se que o documento 
apresenta com propriedade informações acerca das atribuições, composição e funcionamento 
do Laboratório do Grupo de Pesquisa Análise Sócio Ambientais – ASA. No entanto faz-se 
necessário uma adequação ao texto, qual seja, a denominação “regulamento”, indicada no 
penúltimo parágrafo do texto seja substituída pela expressão “normas”, para concordar com a 
terminologia utilizada no título do documento. A Diretora do Instituto solicitou aos 
coordenadores e representantes de área para informar aos docentes que disponibilizem os 
documentos dos laboratórios para colocar na sítio do ICHI para acesso aos usuários. O Prof. 
Cesar Augusto Ávila Martins informou que o curso de Especialização em Direitos Humanos 
encaminhou documento sobre a questão de plágio em trabalhos de conclusão, monografias e 
outros trabalhos científicos isentando a responsabilidade do orientador sobre o assunto. 
Lembro que seria importante a discussão sobre o assunto e disponibilizar também o 
documento no sítio do ICHI. 7. Assuntos Gerais. O Prof. Pedro de Souza Quevedo Neto 
informou aos presentes sobre a reunião da área de Geografia que tratou da liberação dos 
docentes no período 2012-2014 para cursos de capacitação (doutorado e pós-doutorado), 
conforme Ata 02/2011, ficando assim definido: 2012 – Prof. Cesar Augusto Ávila Martins (pós-
doutorado, um ano a partir de fevereiro); Profa. Susana Maria Veleda da Silva (pós-doutorado, 
um ano a partir de fevereiro); Profa. Elisangela de Felippe Rodrigues (doutorado, quatro anos 
partir de fevereiro); Daniela Coswig Kalikoski (pós-doutorado, dois meses, de dezembro de 
2011 a janeiro de 2012 ou janeiro/fevereiro de 2012, com bolsa, como parte das atividades do 
projeto CAPES – Auxilio nº 23038.05160/2009-21 – Edital 09/2009 – Ciências do Mar); 2013 – 
Prof. Pedro de Souza Quevedo Neto (pós-doutorado, um ano a partir de fevereiro); 2014 – 
Profa. Jussara Mantelli (pós-doutorado, um ano a partir de fevereiro). O Prof. Pedro de Souza 
Quevedo Neto informou também que houve consenso sobre a necessidade de contratação de 
dois professores substitutos para as disciplinas ministradas pelos professores Elisangela de 
Felippe Rodrigues, Cesar Augusto Ávila Martins e Susana Veleda da Silva no ano de 2012; 
dois professores substitutos no ano de 2013 para as disciplinas dos professores Pedro de 
Souza Quevedo Neto e Elisangela de Felippe Rodrigues, dois professores substitutos em 
2014 para as disciplinas das professoras Jussara Mantelli e Elisangela de Felippe Rodrigues e 
um professores substituto para as disciplinas da Professora Elisangela de Felippe Rodrigues 
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em 2015. A Profa. Angélica Conceição Dias Miranda indagou se há alguma determinação ou 
norma que trate da carga horária mínima que o docente tem que ministrar na graduação. O 
Prof. Cesar Augusto Ávila Martins informou que em discussão realizada na época da 
elaboração do Regimento do ICHI, foi levantada a hipótese de normatizar a questão da carga 
horária mínima do docente na graduação, mas como não há amparo legal para tal, o mesmo 
foi descartado. A Diretora informou que não há argumentos cabíveis para que o docente 
queira ou não queira dar esta ou aquela disciplina, pois todos são quarenta horas e dedicação 
exclusiva e que eventuais ocorrências de falta dos docentes em sala de aula e outros casos 
são passíveis de processo administrativo, desde que devidamente informados e 
documentados. A Diretora também comunicou que em virtude de vários problemas ocorridos 
na solicitação e distribuição das disciplinas, no próximo semestre a sistematização dos 
mesmos só ocorrerá se estiver lavrada em ata das respectivas áreas. 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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