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Aos sete dias do mês de junho de 2011, às 14:00 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, Maria 
de Fátima Santos Maia, Angélica Corvello Schwalbe, Artur Henrique Franco Barcelos, 
Cassiane de Freitas Paixão, Cesar Augusto Ávila Martins, Egeu Gomez Esteves, Juarez José 
Rodrigues Fuão, Karen Eidelwein, Luciana Souza de Brito, Margarete Fagundes de Fagundes, 
Martial Raymond Henri Pouguet, Nelson Pereira Theodosio, Rodrigo Aquino de Carvalho, 
Solismar Fraga Martins, Valéria Raquel Bertotti, Vera Torres das Neves, Elisangela Mota Pires 
e tendo como convidado o Administrador Paulo Afonso Pires Junior. Justificaram a ausência 
os membros Adriana Lessa Cardoso, Daniel Oliveira Mesquita, Derocina Alves Campos Sosa, 
Eloisa Helena Santos da Silva, Juliana Niehues Gonçalves de Lima, Michel Constantino 
Figueira, Rafael Dalle Nogare de Arruda e Rosilene Mendonça Dutra. Dando início a reunião, 
a Diretora do Instituto de Ciências Humanas e da Informação apresentou ao Conselho a 
seguinte pauta: 1. Câmara de Ensino. Foi aprovado por unanimidade o Parecer 009/11 que 
trata do Projeto de Ensino Cinema, História e Cultura relatado pela Profa. Cassiane de Freitas 
Paixão, como se segue: “A Câmara de Ensino do Conselho do ICHI, recebeu para análise e 
parecer o projeto de responsabilidade do Professor Fernando Comiran, intitulado Cinema, 
História e Cultura. O referido projeto tem como objetivo debater criticamente, a partir do 
cinema, temáticas históricas, políticas e culturais de Brasil e Uruguai, inseridos numa 
perspectiva latino-americana. Voto do relator: O projeto objetiva debater criticamente, a partir 
do Cinema, temáticas históricas, políticas e culturais de Brasil e Uruguai, inseridos numa 
perspectiva latino-americana. Serão exibidos filmes e documentários, propostos pela 
coordenação do projeto, em parceria com alunos colaboradores e, no decorrer das atividades, 
serão atendidas, sugestões dos participantes das atividades. A relatora vota parecer favorável 
ao projeto”. Foi aprovado por unanimidade o Parecer 010/11 com o seguinte Grupo de 
Estudos: A criança na escola: construindo um novo olhar sobre a relação entre as práticas 
pedagógicas e o desenvolvimento psicológico infantil e adolescente sob a responsabilidade da 
Profa. Dra. Daniela Delias de Souza, relatado pela Profa. Cassiane de Freitas Paixão, como 
se segue: “A Câmara de Ensino do Conselho do ICHI recebeu para análise e o projeto de 
ensino referente ao Grupo de Estudos – A criança na escola: construindo um novo olhar sobre 
a relação entre as práticas pedagógicas e o desenvolvimento psicológico infantil e 
adolescente. Sendo realizado em 10 encontros quinzenais com a duração de duas horas, de 
maio a outubro de 2011, contando com duas pedagogas e graduandas do curso de psicologia 
e uma Professora Doutora em Psicologia. A referida proposta busca proporcionar aos 
acadêmicos da disciplina de Psicologia da Infância e da Adolescência um espaço/tempo para 
discutir os processos psicológicos do desenvolvimento humano e a contribuição deste 
conhecimento para a prática profissional dos futuros educadores participantes. Pelo exposto a 
relatora vota parecer favorável ao projeto”. 2. Câmara de Extensão. Foi aprovado por 
unanimidade o Parecer 010/11 que trata do projeto Diagnóstico do Acervo do Arquivo Público 
da Cidade de São José do Norte, de responsabilidade da Profa. Dra. Valéria Raquel Bertotti, 
relatado pela Profa. Angélica Conceição Dias Miranda, conforme se segue: “A Câmara de 
Extensão do Conselho do ICHI recebeu para análise e parecer o projeto Diagnóstico do 
Acervo do Arquivo Público da Cidade de São José do Norte de responsabilidade da professora 
Valéria Bertotti. Consta do processo: a). O formulário-síntese da proposta - SIGPROJ, EDITAL 
PROEXC/FURG 02/2011 - Cadastro Geral das ações de extensão 2011, com a descrição das 
atividades, o período de execução, a carga horária, justificativa, objetivos, referencial teórico e  
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recursos humanos envolvidos estão de acordo. O referido Projeto identifica-se como proposta 
de Extensão, atendendo assim os objetivos a que se propõe. Pelo exposto a relatora vota por 
acatar o Projeto Diagnóstico do Acervo do Arquivo Público da Cidade de São José do Norte,   
coordenado pela professora Valéria Raquel Bertotti, passando  a incluí-lo  como atividade de 
Extensão do ICHI”. Foi aprovado por unanimidade o Parecer 011/11 que trata do projeto 
Intervenção psicoterapêutica manualizada em parturientes identificadas como portadoras de 
sofrimento psíquico – Depressão Pós-parto, de responsabilidade do Prof. Augusto Duarte 
Faria, relatado pela Profa. Angélica Conceição Dias Miranda, como se segue: “A Câmara de 
Extensão do Conselho do ICHI recebeu para análise e parecer o projeto Intervenção 
psicoterapêutica manualizada em parturientes identificadas como portadoras de sofrimento 
psíquico – Depressão Pós-parto do Professor Augusto Duarte Faria. Consta do processo: o 
formulário-síntese da proposta - SIGPROJ, EDITAL PROEXC/FURG 02/2011 - Cadastro Geral 
das ações de extensão 2011, com a descrição das atividades, o período de execução, a carga 
horária, justificativa, objetivos, referencial teórico e  recursos humanos envolvidos estão de 
acordo. O referido projeto identifica-se como proposta de Extensão, atendendo assim os 
objetivos a que se propõe. Pelo exposto a relatora vota por acatar a realização do projeto 
Intervenção psicoterapêutica manualizada em parturientes identificadas como portadoras de 
sofrimento psíquico – Depressão Pós-parto, passando a incluí-lo como atividade de Extensão 
do ICHI”. Foi aprovado por unanimidade o Parecer 012/2011, que trata do Programa de 
Extensão Minha terra tem palmares onde vive o Mergulhão - Resgate Histórico, cultural e 
turístico dos campos neutrais, de responsabilidade da Professa Ligia Dalchiavon, relatado pela 
Profa. Angélica Conceição Dias Miranda, como se segue: A Câmara de Extensão do Conselho 
do ICHI recebeu para análise e parecer o Programa de Extensão “Minha terra tem palmares 
onde vive o mergulhão - Resgate Histórico, cultural e turístico dos campos neutrais. Consta do 
processo: o formulário-síntese do Programa de Extensão -  SIGPROJ, EDITAL 
PROEXC/FURG 02/2011 -  Cadastro Geral das ações de extensão 2011, com a descrição das 
atividades, o período de execução, a carga horária, justificativa, objetivos, referencial teórico e  
recursos humanos envolvidos estão de acordo. O referido Programa identifica-se como 
proposta de Extensão, atendendo assim aos objetivos a que se propõe. Pelo exposto a 
relatora vota por acatar o Programa de Extensão Minha terra tem palmares onde vive o 
mergulhão - Resgate Histórico, cultural e turístico dos campos neutrais, passando a incluí-lo, 
como atividade de Extensão do ICHI. 3. Câmara de Pesquisa.  Foi aprovado por unanimidade 
o Parecer 007/11 que trata da aprovação de um projeto de pesquisa e um pedido de 
aprovação da formação de um grupo de pesquisa, com seus respectivos responsáveis, 
conforme relação abaixo: Nº 1: Grupo de pesquisa Laboratório de Ensino, Pesquisa e 
Extensão em Trabalho e Economia Solidária – LAPETES para certificação junto ao CNPq; 
Profa Dra Karen Eidelwein; Nº2: O programa de aquisição de alimentos (PAA) nos 
assentamentos de reforma agrária: implantação, impactos e perspectivas; Profa Dra Eliza 
Mara Lozano Costa e Prof. Dr, Leonilde Sérvolo Medeiros, conforme se segue: “Após a 
análise foi verificado que: 1) O Grupo de pesquisa Laboratório de Ensino, Pesquisa e 
Extensão em Trabalho e Economia Solidária – LAPETES foi cadastrado no CNPq;  b) que o 
regimento do laboratório foi aprovado na Câmara Administrativa e pelo Conselho do Instituto e 
c) está a contento com os padrões da Universidade Federal do Rio Grande (FURG) e do 
Instituto de Ciências Humanas e da Informação (ICHI). 2) O projeto "O programa de aquisição 
de alimentos (PAA) nos assentamentos de reforma agrária: implantação, impactos e 
perspectivas" está a contento com os padrões da Universidade Federal do Rio Grande 
(FURG) e do Instituto de Ciências Humanas e da Informação (ICHI). O Relator vota pela 
aprovação da formação do grupo de pesquisa e do projeto de pesquisa acima relacionados”. 
Foi aprovado por unanimidade o Parecer 008/11 que trata da Pesquisa Depressão no período 
entre a última semana de gestação e o pós-parto imediato como fator prognóstico para 
depressão pós-parto: estudo de base populacional em Rio Grande, RS, sob a 
responsabilidade do Prof. Augusto Duarte Faria, relatado pela técnica-administrativa 
Margarete Fagundes de Fagundes, como se segue: “O presente projeto de pesquisa visa 
averiguar a prevalência de depressão no período entre a última semana de gestação e o pós-
parto imediato como fator prognóstico para depressão no puerpério na cidade do Rio Grande -
RS nos meses de outubro a dezembro de 2010. A equipe é constituída pelo próprio 
responsável do projeto e discentes que atuam como bolsistas, o período de execução do 
projeto será de quatro de abril de dois mil e onze até quinze de dezembro de dois mil e onze. 
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Foi aprovado também a criação do Grupo de Pesquisa: CITEG – Ciência, informação, 
tecnologia e gestão, sob a responsabilidade das Professoras Angélica Conceição Dias 
Miranda e Rita de Cássia Portela da Silva. O presente grupo de pesquisa visa realizar 
pesquisas nas linhas: Gestão da informação, Preservação da Memória, Produção do 
Conhecimento e tecnologia da informação. O grupo será formado por Pesquisadores, 
Estudantes e Técnicos. Está constituído por sete pesquisadores e sete discentes, aguardando 
mais integrantes. Ano de criação do grupo 2011. Após a análise foi verificado que o projeto e o 
grupo de pesquisa estão a contento com os padrões da Universidade Federal do Rio Grande 
(FURG) e do Instituto de Ciências Humanas e da Informação (ICHI). A Relatora vota pela 
aprovação do projeto e grupo de Pesquisa acima relacionados. Foi aprovado o Parecer 009/11 
que trata da aprovação do Projeto de Pesquisa Mapeamento, serviços e demandas de 
Psicologia na rede escolar do município de Rio Grande, de responsabilidade do Prof. Dr. Fábio 
Dal Molin, relatado pelo Prof. Egeu Gómez Esteves, como se segue: “O presente trabalho  
pretende  realizar  um  mapeamento  dos  serviços  de  Psicologia existentes nas Escolas do 
Município de Rio Grande, tanto de psicólogos  alocados  em escolas  quanto  no  acesso  a  
encaminhamentos  pela  rede  municipal de serviços. Tencionamos  também  realizar  um  
estudo  das  práticas  psicológicas,  das  demandas existentes  em  locais  onde  não  há  
acesso  ou  este  é  precário  e  das  expectativas  com relação  ao  trabalho  que  a  psicologia  
pode  oferecer.  O  trabalho  tem  como  objetivo visualizar o campo de atuação da psicologia 
em Rio Grande e abrir para a Universidade novas frentes de estágios, pesquisas e atividades 
de extensão. A metodologia consiste em  visitar  todas  as  125  escolas  do município  e  
aplicar  questionários  em  orientadores educacionais, diretores e professores. A  tabulação 
destes dados irá gerar um Mapa da Psicologia nas Escolas de Rio Grande, que poderá servir 
de referência para  convênios de estágio, pesquisas e atividades de extensão. O projeto está a 
contento com os padrões da Universidade Federal do Rio Grande (FURG) e do Instituto de 
Ciências Humanas e da Informação (ICHI). O Relator vota pela aprovação do projeto de 
pesquisa”..4. Indicações. A Diretora do ICHI colocou aos presentes que devido a urgência no 
encaminhamento de alguns projetos, os mesmos foram encaminhados ad referendum do 
conselho do Instituto de Ciências Humanas e da Informação, conforme Indicação 013/11. A 
mesma foi aprovada por unanimidade, sendo que os mesmos não apresentavam nenhuma 
irregularidade, conforme o seguinte parecer: “Recebi, para análise, parecer, e aprovação os 
seguintes projetos e programas: a) Extensão: Biblioteca digital de trabalhos de conclusão de 
curso: projeto piloto no curso de Biblioteconomia, sob a responsabilidade da Profa. Angélica 
Conceição Dias Miranda; b) Pesquisa: 1) Biblioteca digital de trabalhos de conclusão de curso: 
projeto piloto no curso de Biblioteconomia, sob a responsabilidade da Profa. Angélica 
Conceição Dias Miranda; 2) Políticas de integração Brasil-Uruguai: experiências históricas e 
perspectivas contemporâneas, sob a responsabilidade do Prof. Fernando Comiran; 3) 
Programa de educação histórica para a formação de professores – PROEH, sob a 
coordenação da Profa. Julia Silveira Matos; 4) Projeto de digitalização Atas de reunião do DBH 
e do DGEO: apoio ao processo decisório e ao uso dos documentos para a pesquisa histórica, 
sob a responsabilidade da Profa. Rita de Cássia Portela da Silva. Pelo exposto, indicamos 
para aprovação os seguintes projetos/programas”. Foi aprovada por unanimidade a Indicação 
014/2011, que trata de abertura de vaga para professor substituto como se segue: 
“Encaminhei, ad referendum do Conselho do Instituto de Ciências Humanas e da Informação, 
a abertura de edital para seleção de professor substituto na área de Biblioteconomia, uma 
vaga (cedência prof. Claudio Omar), matérias: Ação Cultural, Tecnologia da Informação, 
Serviço de Referência; requisitos para inscrição: bacharel em Biblioteconomia; comissão 
examinadora: professores Maria de Fátima Santos Maia (presidente), Angélica Conceição 
Dias Miranda, Rodrigo Aquino de Carvalho e Renata Braz Gonçalves (suplente); modalidade 
de seleção: exame de títulos e prova didática. Pelo exposto, indicamos para homologação, a 
abertura de edital para seleção de professor substituto na área de Biblioteconomia, 1 vaga 
(cedência prof. Claudio Omar), matérias: Ação Cultural, Tecnologia da Informação, Serviço de 
Referência; requisitos para inscrição: bacharel em Biblioteconomia; comissão examinadora: 
professores Maria de Fátima Santos Maia (presidente), Angélica Conceição Dias Miranda, 
Rodrigo Aquino e Renata Braz Gonçalves (suplente); modalidade de seleção: exame de títulos 
e prova didática”. 5. Proposta de distribuição orçamentária no ICHI - 2011. A Diretora 
apresentou aos conselheiros a proposta de distribuição orçamentária do ICHI, como consta 
nos Anexos I e II. A conselheira Karen Eidelwein perguntou se os docentes dos cursos de 
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História: Licenciatura/Bacharelado e Geografia: Licenciatura/Bacharelado são os mesmos, o 
que foi confirmado pela Diretora, argumentando que as Licenciaturas e Bacharelados 
possuem demandas e necessidades diferentes e também que tratam-se de dois cursos e não 
um só. A Conselheira Karen Eidelwein colocou aos presentes que seria mais justo fazer a 
divisão orçamentária por área. O Conselheiro Egeu Gomes Esteves fez a proposta de dividir o 
montante de R$ 29.700,00 (vinte e nove mil e setecentos reais) por área, exemplificando que a 
perda e/ou ganho não seria tão grande quanto dividir por curso, ou seja, ficando cada área 
com R$ 3.712,50 (três mil, setecentos e doze reais e cinqüenta centavos), que foi aprovada 
pela maioria dos membros do Conselho. No entanto, esta votação foi cancelada por não haver 
total entendimento dos encaminhamentos pelos Conselheiros, retomando a votação para duas 
propostas, a primeira encaminhada pela Direção do Instituto e a segunda apresentada pelo 
Conselheiro Egeu Gomez Esteves, quais sejam: a primeira proposta seria a divisão do 
montante de R$ 29.700,00 (vinte e nove mil e setecentos reais) por nove cursos, ficando cada 
um com R$ 3.300,00 (três mil e trezentos reais) mais a dotação para a secretaria no valor de 
R$ 4.791,00 (quatro mil, setecentos e noventa e um reais) para cobrir despesas não previstas, 
como, por exemplo a área de Sociologia. A segunda proposta seria a divisão do montante de 
R$ 34.491,00 (trinta e quatro mil, quatrocentos e noventa e um reais) pelos oito Comitês 
Assessores, mais a Secretaria do ICHI, ficando cada um com R$ 3.832,32 (três mil oitocentos 
e trinta e dois reais e trinta e dois centavos). Em votação, a segunda proposta apresentada foi 
aprovada por dez votos favoráveis e nove contrários, conforme Anexo III. Os valores 
aprovados tratam-se apenas daqueles destinados a diárias e passagens, mantendo-se as 
demais previsões O Conselheiro César Augusto Ávila Martins solicitou que a Câmara 
Administrativa elaborasse uma matriz de distribuição orçamentária até o final do ano que 
levasse em conta número de docentes, número de alunos, produção intelectual, bolsistas, 
projetos entre outros fatores objetivando uma distribuição mais justa entre áreas e/ou cursos 
no próximo ano. Sugere que uma referência utilizada seja a matriz utilizada pela FURG na 
distribuição orçamentária entre as Unidades. A sugestão foi aprovada por unanimidade. 6. 
Assuntos Gerais.  a) NDE (Núcleo Docente Estruturante). Foram apresentados e aprovados 
os nomes do Núcleo Docente Estruturante da Geografia, ficando o mesmo assim constituído: 
Profa. Rossana Madruga Telles, Profa. Daniela Coswig Kalikoski; Prof. Jorge Arigony Neto, 
Prof. Anderson Luis Ruhoff, Prof. Marcelo Vinicius de La Rocha Domingues e Prof. Pedro de 
Souza Quevedo Neto. O Conselheiro Artur Henrique Franco Barcelos solicitou que fosse 
incluído no Núcleo Estruturante da Arqueologia o nome da Profa. Claudia Giongo, do Instituto 
de Ciências Biológicas para expedição da respectiva Portaria. b) Regulamentação do TCC da 
Arquivologia. A coordenadora do curso de Arquivologia informou aos presentes que foi 
enviada para a Secretaria do Instituto a regulamentação para apresentação dos trabalhos de 
conclusão do curso de Arquivologia, mas a mesma não foi colocada em pauta da reunião, 
prejudicando o andamento dos trabalhos em conclusão neste semestre e permanecendo 
algumas dúvidas a respeito da referida regulamentação. As dúvidas serão colocadas na 
próxima reunião. 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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