
                      

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  

 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG  
 INSTITUTO DE CIÊNCIAS HUMANAS E DA INFORMAÇÃO  

   
 

                      

 Av. Itália, km 8, Bairro Carreiros,  Rio Grande - RS, CEP: 96201-900

Homepage: http://www.ichi.furg.br        Fone (53) 3293-5076 / (53) 3293-5123

ATA N.  8/2012

REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA

Aos trinta dias do mês de julho de 2012, às 14:00 horas, na sala 4101 do Pavilhão 04,
Campus Carreiros, ocorreu a reunião extraordinária do Conselho do Instituto de Ciências
Humanas e da Informação com a presença dos seguintes membros: Adriana Kivanski de
Senna, Bianca Beatriz Roqué, Cassiane de Freitas Paixão, Leni Colares, Derocina Alves
Campos Sosa, Egeu Gomez Esteves, Julia Silveira Matos, Luis Henrique Torres, Martial
Raymond Henri Pouguet, Renata Braz Gonçalves, Ulisses Rocha de Oliveira, José Alberione
dos Reis, Ligia Dalchiavon, Solismar Fraga Martins e Valéria Raquel Bertotti. Dando início a
reunião, a Diretora do Instituto de Ciências Humanas e da Informação apresentou ao
Conselho a seguinte pauta: Recurso de acadêmica do curso de Arquivologia: A Diretora do
ICHI apresentou o processo que trata do recurso da aluna Sara Orcelli dos Santos, que
solicitava a entrega do relatório de estágio supervisionado II e o TCC, bem como a
antecipação das defesas em função da aprovação da acadêmica em programa de
pós-graduação. A profa. Valéria explicou aos presentes que tendo em vista as solicitações
realizadas pela acadêmica, o grupo de professores, com formação em Arquivologia, se reuniu
e após discussão o grupo de professores entendeu que não deveria tratar casos específicos e
isolados dos formandos e optaram por não atender a solicitação da academica.  A profa. Leni
salienta que o pedido da aluna deveria ser tratado de forma diferente por se tratar de um caso
especifico, pois a aluna tinha passado para um mestrado. A profa. Adriana se posiciona
favorável à aluna, devido ao encaminhamento dado a situação por parte da coordenação do
curso de Arquivologia, mas como não há tempo hábil para os encaminhamentos, só resta
manter a posição da coordenação do curso, ainda que lamentável. Os seguintes professores
acompanharam a profa. Adriana: Julia, Leni, Derocina, Solismar, Ligia e Cassiane, bem como
a aluna Bianca Beatriz Roqué. Foi mantida a decisão do curso devido ao tempo disponível, o
que foi por todos aprovado. Recebimento das demandas de bens de capital das áreas do ICHI
: A Diretora apresentou a proposta de distribuição de recursos de capital referente ao Plano
de Ação 2012 mais o valor destinado a Unidade na distribuição orçamentária anual, destinado
ao ICHI no valor total de R$ 134.613,00. Ficou decidido que cada comitê assessor, mais a
secretaria receberia o valor de R$ 14.957,00. Decidiu-se também que as demandas seriam
aprovadas por ordem de prioridade, visando o acolhimento das necessidades de todas as
áreas, sendo proposta aprovada por unanimidade. Foi definido que as demandas deveriam
ser encaminhadas para o Instituto até o dia 10/08/2012, para posterior envio a PROPLAD.
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Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata, que vai assinada pela senhora diretora
e por mim, Paulo Afonso Pires Junior, administrador.

Profa. Dra. Adriana Kivanski de Senna
Diretora do ICHI

Adm. Paulo Afonso Pires Junior

Administrador
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