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REUNIÃO ORDINÁRIA 
 
Aos cinco dias do mês de fevereiro de 2013, às 14h, na sala do Laboratório de Informática do 
Prédio do ICHI - Psicologia, Campus Carreiros, ocorreu a reunião ordinária do Conselho do 
Instituto de Ciências Humanas e da Informação com a presença dos seguintes membros: Ana 
Claudia Borges Saraiva, Angélica Corvello Schwalbe, Cassiane de Freitas Paixão, Cátia 
Lindemann, Cezar Augusto Ávila Martins, Denise Maria Maciel Leão, Derocina Alves Campos 
Sosa, Daniel Prado, Egeu Gomez Esteves, Evelin Melo Mintegui; José Alberione dos Reis, 
Francisco das Neves Alves, Leni Beatriz Corea Colares, Max Marcell Oliveira da Silva, Renata 
Braz Gonçalves, Sabrina Meirelles Macedo, Solismar Fraga Martins, Valéria Raquel Bertotti, 
Vinícius Lisboa Sobrinho e demais convidados. Justificaram a ausência: Adriana Kivanski de 
Senna, Julia Silveira Matos e Jarbas Greque Acosta. Dando início à reunião, a Diretora do 
Instituto de Ciências Humanas e da Informação, Prof.ª. Drª. Derocina Alves Campos Sosa deu 
as boas vindas aos participantes. Na seqüência colocou em discussão a seguinte pauta: 1. 
Composição do Conselho do ICHI e Membros do CONSUN:  A secretária apresentou a 
composição do Conselho e solicitou que os coordenadores dos cursos de Geografia e Turismo 
indicassem os nomes dos discentes que irão compor o Conselho. Os demais nomes foram 
lidos e aprovados por unanimidade. A formação da Composição do Conselho, das Câmaras e 
dos representantes do ICHI junto ao CONSUN, obedeceu à mesma premissa utilizada para a 
composição do Conselho do ICHI, registrado na Ata do Conselho do ICHI nº 16/2010. Sobre a 
representação junto ao CONSUN, essa ficou da seguinte forma: o representante titular da área 
da Geografia com o suplente da área da História, o representante titular da área da Psicologia 
com o representante suplente da área da Arquivologia. A forma de composição do Conselho 
foi colocada em votação e os membros aprovaram, por unanimidade, por manter a 
configuração adotada na Ata 16/2010. 2. Indicações: a)  a Indicação 003/2013  do ad 
referendum com o seguinte teor: proposta do Curso de extensão: “Introdução ao 
Desenvolvimento de Competências Informacionais: recuperação da informação e identificação 
de fontes”, sob a coordenação do professor Rodrigo Aquino de Carvalho. O referido curso está 
em conformidade com as normas vigentes. A aprovação foi comunicada à Pró-Reitoria de 
Extensão e Cultura, através do Memorando nº 14/2013. Posto em votação, a indicação foi 
aprovada por unanimidade. b) a Indicação 004/2013  do ad referendum com o seguinte teor: 
em 22 de janeiro de 2013, através do Mem. Nº 024/2013 do ICHI, encaminhamos ao COEPEA 
o processo referente ao concurso público de professor Auxiliar da área de Arquivologia, de 
acordo com os trâmites do processo de seleção 23116.005465/2012-05, edital 024/2012, o 
qual teve como aprovado, o candidato Mateus de Moura Rodrigues, que obteve referida 
aprovação com a nota final 7,76 (sete vírgula setenta e seis). Foram observados pela banca 
todos os procedimentos para a realização do certame. A Prof.ª Derocina Alves Campos Sosa 
solicitou a Coordenadora do Curso de Arquivologia, Profª Valéria Raquel Bertotti, e também 
presidente da banca avaliadora do concurso supracitado, para acompanhar o Relator do 
processo, oferecendo todo o suporte e informações para a sua tramitação junto ao COEPEA. 
Posta em votação, a indicação foi aprovada por unanimidade. A profª Valéria Raquel Bertotti 
informou ainda, que o concurso transcorreu dentro da normalidade. Explanou também, que foi 
acordado com os candidatos, a antecipação do calendário do concurso, tendo em vista que 
havia 13 (treze) inscrições e compareceram para realizar as provas, 08 (oito) candidatos. Esta 
alteração foi registrada em ata, com a assinatura de todos os participantes presentes no 
concurso. c) a Indicação 005/2013  do ad referendum com o seguinte teor: em 22 de janeiro 
de 2013, através do Mem. Nº 025/2013 do ICHI, encaminhamos ao COEPEA o resultado dos 
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atos do concurso para professor Assistente da área do Turismo - SPV, de acordo com os 
trâmites do processo de seleção 23116.005528/2012-15, edital 024/2012, no qual nenhum 
candidato logrou aprovação. Posto em votação, a indicação foi aprovada por unanimidade. O 
Prof. Fernando Comiran, coordenador adjunto do curso de Turismo, informou que a 
expectativa em relação ao concurso era bastante alta, tendo em vista a necessidade de 
professores para o curso de Turismo Binacional de Santa Vitória do Palmar, no entanto, ainda 
na prova escrita, não houve candidatos aprovados. d) a Indicação 006/2013  do ad 
referendum com o seguinte teor: liberação de professor para atuar na residência hospitalar 
RIMHAS. A Prof.ª Drª. Derocina Alves Campos Sosa solicita a continuidade da liberação da 
Profª Drª. Ceres Arejano, para que esta possa dar seguimento ao trabalho que tem 
desenvolvido, ao longo dos anos, como participante do programa com as professoras dos 
residentes, tendo em vista necessidade de certificação da Residência Multiprofissional 
Hospitalar com ênfase na atenção à saúde cardiometabólica do adulto – HU/FURG (RIMHAS). 
Posto em votação foi aprovado por unanimidade.  3. Parecer da Câmara Administrativa: Foi 
apresentado aos membros do Conselho o Parecer 001/2013,  como se segue: Assunto: 
Afastamento para pós-graduação da Profª. Juliana de  Lima . Interessado: Profª. Juliana de 
Lima. Relatora: Valéria Raquel Bertotti – Relatório: A Câmara Administrativa do Pleno do 
Conselho do ICHI recebeu para análise e parecer e-mail datado de 24 de janeiro de 2013 
solicitando afastamento para qualificação docente da professora Juliana de Lima no período 
de 2013/2014. Em anexo, a ata de reunião do curso de Turismo Binacional, onde aprovou o 
afastamento da referida professora condicionada a existência de vaga de professor substituto, 
para reposição do quadro docente do curso. Quanto ao afastamento para realização de 
programas de mestrado ou doutorado, a Lei 12.772 de 28 de dezembro de 2012, em seu 
artigo 30, parágrafo 2º afirma que tal participação independe do tempo ocupado no cargo. 
Voto do Relator: O relator vota pela aprovação do pedido da professora Juliana de Lima de 
afastamento para qualificação docente, condicionada à liberação da vaga docente para 
abertura de edital para seleção de professor substituto. A relatora destaca que a necessidade 
de ter um professor substituto está fundamentada no número reduzido de professores do 
curso de Turismo Binacional. Os membros do Conselho aprovaram por unanimidade o 
Parecer 001/2013 da Câmara Administrativa. 4. Pareceres da Câmara de Ensino: Foram 
apresentados aos membros do Conselho os seguintes Pareceres: a) Parecer 001/2013,  como 
se segue: Assunto: Projeto de Ensino . Interessado: Profª. Gisele Vasconcelos Dziekaniak. 
Relatora: Angélica Corvello Schwalbe Relatório: A Câmara de Ensino do Conselho do ICHI 
recebeu para análise e parecer o projeto de ensino Grupo de Estudos Metodológicos em 
Ciência da Informação (GEMCI), sob a responsabilidade da professora Gisele Vasconcelos 
Dziekaniak, objetivando “desenvolver arcabouço teórico-prático entre docentes do curso de 
Biblioteconomia, a respeito de métodos de pesquisa em Ciência da Informação”. Voto da 
Relatora: O projeto apresenta os requisitos necessários para análise e aprovação. b) Parecer 
002/2013, como se segue: Assunto: Autorização para integrar e liberação para participar como 
professora colaboradora do Programa de Pós Graduação em Antropologia da Universidade 
Federal de Pelotas (PPGA/UFPEL). Interessada: Maria Élida Farias Gluchy Relatora: Angélica 
Corvello Schwalbe. Relatório: A Câmara de Ensino do Conselho do ICHI recebeu para análise 
e parecer cópia do convite realizado à Profa. Maria Élida Farias Gluchy para integrar, como 
professora colaboradora do corpo docente do Programa de Pós Graduação em Antropologia 
da Universidade Federal de Pelotas (PPGA/UFPEL). Com o convite foi encaminhado o Ofício 
01/2013 da Coordenação do Bacharelado em Arqueologia da FURG, no qual consta que em 
reunião da área de Arqueologia e Antropologia da FURG, ocorrida no dia 23 de janeiro de 
2013, o pedido da professora foi aprovado desde que o mesmo não estabeleça nenhuma 
forma de prejuízo para as atividades acadêmicas desta professora no curso de Bacharelado 
em Arqueologia da FURG. Após algumas ponderações e sugestões do conselho acatadas 
pela relatora, o voto foi parcialmente alterado ficando com a seguinte redação: A relatora vota 
pela aprovação do pedido nos mesmos termos estabelecidos pela área de Arqueologia e 
Antropologia da FURG e sem prejuízo para as demais atividades da professora no ICHI. Os 
membros do Conselho aprovaram por unanimidade os Pareceres 001/2013 e 002/2013 da 
Câmara de Ensino. 5. Câmara de Pesquisa: Parecer 01/201. Relator: Martial Pouguet. 
Assunto: Projeto de Pesquisa. Relatório: A Câmara de Pesquisa do Conselho do ICHI 
recebeu, para análise e parecer, um projeto de pesquisa nº. P001/2013 “O ensino das 
ontologias nos cursos de graduação em biblioteconomia brasileiros: a relação com a 
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organização do conhecimento” sob a responsabilidade da Profa Dra Gisele Vasconcelos 
Dziekaniak. Voto do Relator: Fundamentação: Após a análise foi verificado que o projeto 
apresenta duas falhas formais sem maior gravidade: O projeto não foi assinado; O texto do 
resumo encontra-se fora das margens do modelo previstas pelas “Normas para elaboração do 
Resumo”. Parecer: o Relator vota pela aprovação do projeto de Pesquisa acima relacionados 
assim que as irregularidades encontradas forem corrigidas. Os membros do Conselho 
aprovaram por unanimidade o Parecer 001/2013 da Câmara de Pesquisa.  6. Câmara de 
Extensão: Parecer 001/2013. Assunto: Relatórios de Evento, Curso e Projeto de Extensão. 
Interessados: Professores do ICHI. Relator: Vinícius Lisboa Nunes Relatório: A Câmara de 
Extensão do Conselho do ICHI recebeu para análise e parecer os relatórios de Evento, Curso 
e Projeto. Os referidos relatórios especificam as ações desenvolvidas com o detalhamento das 
atividades acadêmicas, culturais, pessoal envolvido e público atendido. Voto do Relator: 
Fundamentação: os relatórios do Evento, Curso e Projeto de Extensão dão conta das ações 
que foram desenvolvidas nos mesmos, atendendo as exigências de registro de atividades de 
extensão no Sigproj. Parecer: pelo exposto o relator vota por aprovar os relatórios do Evento, 
Curso e Projeto de Extensão: 1) I Simpósio de Sociologia Identidades e Questões 
Etnicorraciais (Evento) – responsável Prof.ª. Cassiane de Freitas Paixão; 2) Introdução à 
Sexualidade Humana (curso) – responsável Prof.ª. Simone dos Santos Paludo; e, 3) Curso de 
Extensão de Métodos de Pesquisa em Ciências da Informação (Projeto)  – responsável Prof.ª. 
Gisele Vasconcelos Dziekaniak. O relator indica que o projeto de autoria da professora Gisele 
Dziekaniak seja identificado como “curso” no formulário e não como projeto. Os membros do 
Conselho aprovaram por unanimidade o Parecer 001/2013 da Câmara de extensão. 6. Novo 
Site do ICHI: a Prof.ª. Drª. Derocina Alves Campos Sosa informou que o novo site procurou 
respeitar as premissas do Instituto e as informações vigentes do site anterior. Acredita que o 
site é uma importante ferramenta para fortalecer e valorizar as ações do ICHI, tornando o 
Instituto ainda mais conhecido pela comunidade. Destacou ainda, que por ser uma ferramenta 
importante da Unidade é fundamental a participação de todos os professores, técnicos 
administrativos e estudantes do ICHI tanto para encaminhamento de informações, para que o 
site possa estar em constante atualização, como também com sugestões, no sentido de 
sempre melhorar sua apresentação e operacionalidade. A elaboração do site esteve sob a 
responsabilidade do Técnico de Laboratório de Informática, Max Marcel Oliveira da Silva que o 
apresentou na sequência. O Técnico Max Marcel Oliveira da Silva, acessou todos os campos 
para que os participantes do Conselho avaliassem a proposta. Os Membros do Conselho 
sugeriram algumas melhorias que, em comum acordo, foram acatadas. Posto em votação, o 
novo site do ICHI foi aprovado por unanimidade. 7. Assuntos Gerais: a) Afastamentos: A 
Prof.ª. Drª. Derocina Alves Campos Sosa informou que todos os afastamentos que ela irá 
receber, serão encaminhados para ciência dos coordenadores das áreas e solicitou que os 
coordenadores informem os Comitês Assessores dessa normativa para que todos tenham 
amplo conhecimento.  b) Planejamento Estratégico ICHI:  a Prof.ª. Derocina Alves Campos 
Sosa informou que a Direção irá assumir este processo e que na próxima reunião do 
Conselho, em março, irá propor algumas ações. Enfatizou ainda que acredita que o trabalho 
de planejamento é muito importante para o ICHI fortalecer a sua identidade, ter um 
direcionamento comum e ações objetivas com vistas ao alcance dos resultados esperados. O 
Prof. Cezar Augusto Ávila Martins sugeriu que o professor Jorge Arigony seja convidado para 
participar deste trabalho. c) Núcleo docente estruturante: a Prof.ª. Derocina Alves Campos 
Sosa leu o Mem.7/2013, Prograd, conforme o anexo, e alerta sobre a importância do mesmo, 
solicitando a indicação dos membros dos núcleos de cada curso de graduação. As indicações 
das áreas serão trazidas ao Conselho na próxima reunião a ser realizada no mês de março. d) 
Demandas dos cursos: a) Sociologia A Prof.ª Cassiane de Freitas Paixão compartilha com 
os participantes da reunião sobre a situação da área de Sociologia. Atualmente as disciplinas 
de Sociologia na FURG são ministradas por 04 (quatro) professoras lotadas no ICHI e por 01 
(um) professor lotado no Instituto de Educação (IE). O IE possui um professor específico que 
ministra a disciplina de Sociologia da Educação, mas o professor foi afastado da atividade. O 
Instituto de Educação (IE) entrou em contato com o ICHI - área de Sociologia para 
disponibilizar um professor para ministrar a disciplina. Tendo em vista o número reduzido de 
professores da área de Sociologia do ICHI, não foi possível atender a demanda. De acordo 
com a Prof.ª Cassiane, o que se sabe é que este professor que ministrava a disciplina foi 
afastado das suas atividades e outro professor, que não possui formação/concurso específico, 
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assumiu a disciplina. Além disso, a área não foi comunicada formalmente do afastamento e 
nem do encaminhamento do procedimento referente à disciplina. A Profª. Leni Beatriz Corea 
Colares lembra que o professor está lotado no IE, mas a vaga é o ICHI. Solicita que a Diretora 
verifique a situação. A Prof.ª Drª. Derocina Alves Campos Sosa comprometeu-se a verificar 
essa situação. A Profª. Leni Beatriz Corea Colares chamou atenção para a conduta, atitudes e 
postura profissional dos servidores, pois, constantemente, nos deparamos com situações 
como essa que acabam comprometendo o trabalho das áreas.  b) Geografia:  O Prof. Cesar 
Martins corroborou com o ponto levantado pela professora Leni e destacou que na Geografia 
tem grande deficiência de professores. Nos últimos anos os cursos de Geografia encontram 
dificuldades em relação ao oferecimento de disciplinas obrigatórias para a Licenciatura e 
Bacharelado por outras unidades acadêmicas, especialmente no Instituto de Oceanografia 
(10378: Meteorologia e Climatologia Básicas;  05128: SISTEMA DE INFORMAÇÕES 
GEOGRÁFICAS; 05126: INTROD. AO SENS. REMOTO;  05163:  ELEMENTOS DE 
CLIMATOLOGIA). No conjunto das quatro disciplinas, as três primeiras são fundamentais para 
a formação dos bacharéis em Geografia que devem ser credenciado junto ao sistema 
CONFEA-CREA. A Prof.ª Drª. Derocina Alves Campos Sosa disse que também irá verificar a 
situação. c) Biblioteconomia:  A Profª. Drª . Renata Braz Gonçalves, também compartilhou da 
colocação da Profª. Drª. Leni Beatriz Correa Colares e diz que existe atraso na contratação de 
professores substitutos e que atualmente 06 (seis) disciplinas estão sem professores da área 
de Biblioteconomia. A Profª. Drª. Leni Beatriz Correa Colares se colocou a disposição e 
manifestou seu apoio à Direção no sentido de que sejam tomadas ações focadas e definitivas. 
e) Férias: Prof.ª Drª. Derocina Alves Campos Sosa informou que atualmente é ela quem está 
responsável pelas férias dos servidores da Unidade. Finalizando a reunião, solicitou aos 
professores que as demandas levantadas na reunião devem ser registradas via protocolo ou 
via Sedoc, para que ela possa dar encaminhamento às situações relatadas. Nada mais 
havendo a tratar, foi lavrada a presente ata, que vai assinada pela senhora Diretora e por mim, 
Elisângela Gorete Fantinel, secretária. 
 

 
__________________________________________ 

Profª. Drª. Derocina Alves Campos Sosa 
Diretora do ICHI 
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Elisângela Gorete Fantinel 
Secretária Geral 
Arquivista - ICHI 


