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REUNIÃO ORDINÁRIA 
 

Aos onze dias do mês de junho de 2013, às 14h, reuniram-se no Prédio 04 – Sala 4217 - Campus 
Carreiros - Universidade Federal do Rio Grande – FURG - para realização da reunião ordinária do 
Conselho do Instituto de Ciências Humanas e da Informação com a presença dos seguintes 
membros: Adriana Kivanski de Senna, Ana Claudia Borges Saraiva, Anderson Luis Ruhoff, Ceres 
Braga Arejano, César Augusto Ávila Martins, Denise Maria Maciel Leão, Derocina Alves Campos 
Sosa, Daniel Prado, Evelin Melo Mintegui, José Alberione dos Reis, Martial Raymond Henri 
Pouguet, Solismar Fraga Martins, Renata Braz Gonçalves, Júlia Silveira Matos, Sabrina Meirelles 
Macedo, Victor V. S. Pepino, Douglas Duarte Macedo e demais convidados. Justificaram a 
ausência: Valéria Raquel Bertotti, Max Marcell Oliveira da Silva, Angélica Corvello Schwalbe, 
estando estes representados respectivamente por Roberta Pinto Medeiros, Paulo Pires Junior e 
Elisângela Gorete Fantinel. As Prof.ª Juliana Niehues Gonçalves de Lima, Profª. Lidia Dalchiavon, 
Profª Cassiane de Freitas Paixão, Prof. Jarbas Greque Acosta e Cátia Lindemann justificaram a 
ausência. 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 e na sequência 
colocou em discussão a pauta: 1) Indicações: a) Indicação 016/2013: Projeto de Pesquisa 
“Paisagens e Identidades: arqueologia dos excluídos na modernidade riograndina sob a 
coordenação da Prof.ª Beatriz Thiesen. Autora: Profª. Drª. Derocina Alves Campos Sosa I Relatório: 
Recebi, para análise e parecer, a solicitação da aprovação ad referendum do Conselho do Instituto 
de Ciências Humanas e da Informação do Projeto de Pesquisa “Paisagens e Identidades: 
arqueologia dos excluídos na modernidade riograndina” sob a coordenação da Prof.ª Beatriz 
Thiesen. O projeto encontra-se devidamente cadastrado e segue o regramento adequado. II 
Conclusão:Pelo exposto, indicamos para aprovação do Projeto de Pesquisa “Paisagens e 
Identidades: arqueologia dos excluídos na modernidade riograndina” sob a coordenação da Prof.ª 
Beatriz Thiesen. b) Indicação 017/2013:  Projeto de Extensão “O site do Instituto de Ciências 
Humanas e da Informação como espaço de comunicação” sob a coordenação do servidor Max 
Marcell Oliveira da Silva. I Relatório: Recebi, para análise e parecer, a solicitação da aprovação ad 
referendum do Conselho do Instituto de Ciências Humanas e da Informação do Projeto de 
Extensão: “O site do Instituto de Ciências Humanas e da Informação como espaço de 
comunicação” sob a coordenação do servidor Max Marcell Oliveira da Silva. O projeto encontra-se 
devidamente cadastrado no SigProj e segue o regramento adequado. II Conclusão: Pelo exposto, 
indicamos para aprovação do Projeto de Extensão: “O site do Instituto de Ciências Humanas e da 
Informação como espaço de comunicação” sob a coordenação do servidor Max Marcell Oliveira da 
Silva. c) Indicação 018/2013:  Programa de Extensão: “Laboratório de Ensino, Pesquisa e 
Extensão em Psicologia Clínica e da Saúde” sob a coordenação da Prof.ª Vera Torres das 
Neves. Autora: Profª. Drª. Derocina Alves Campos Sosa. I Relatório: Recebi, para análise e 
parecer, a solicitação da aprovação ad referendum do Conselho do Instituto de Ciências Humanas 
e da Informação do  Programa de Extensão: “Laboratório de Ensino, Pesquisa e Extensão em 
Psicologia Clínica e da Saúde” sob a coordenação da Prof.ªVera Torres das Neves.O projeto 
encontra-se devidamente cadastrado no SigProj e segue o regramento adequado.  II Conclusão: 
Pelo exposto, indicamos para aprovação do Programa de Extensão: “Laboratório de Ensino, 
Pesquisa e Extensão em Psicologia Clínica e da Saúde” sob a coordenação da Prof.ª Vera Torres 
das Neves.  Na sequência a Diretora passou a palavra para os relatores das Câmaras para a leitura 
dos Pareceres. 2. Parecer da Câmara Administrativa: O Prof. Dr. Solismar Fraga Martins realizou 
a apresentação do parecer para os membros do Conselho do ICHI: a) Parecer 007/2013: Assunto: 
Participação da Professora Cassiane Paixão no Curso de Especialização em Educação Física 
Escolar. Interessada: Cassiane de Freitas Paixão. Relator: Solismar Fraga Martins. I – Relatório: A 
Câmara Administrativa do Pleno do Conselho do ICHI recebeu para análise e parecer o ofício 



encaminhado pelo coordenador do curso de Especialização em Educação Física Escolar, lotado no 
IE –FURG, solicitando a participação da professora Cassiane de Freitas Paixão no referido curso 
de especialização.  Por solicitação do relator foi encaminhado pela área de sociologia ofício com a 
concordância da área para que a professora atenda essa nova demanda sem prejudicar suas 
atividades na graduação. II - Voto do relator: O relator vota pela aprovação da participação da 
professora Cassiane de Freitas Paixão no Curso de Especialização em Educação Física Escolar. 
Posto em votação o Parecer 007/2013 da Câmara Administrativa foi aprovada por unanimidade. 3. 
Parecer da Câmara de Ensino: a) Parecer: 008/2013 Assunto: Solicitação de matrícula. 
Interessada: Vera Maria Perez da Conceição. Relatora: Angélica Corvello Schwalbe. I – Relatório: A 
Câmara de Ensino do Conselho do ICHI recebeu para análise e parecer a solicitação de matrícula 
da discente Vera Maria P. da Conceição no curso de História Bacharelado por não realizá-la no 
período estabelecido pelo calendário universitário, em virtude de problemas de saúde. Na 
solicitação encaminhada pela interessada, a discente apresenta declaração da unidade de saúde 
onde esteve internada, informando o período de afastamento de 17/07/2012 a 26/07/2012, bem 
como atestado médico para repouso absoluto de 28/11/2012 a 10/01/2013. II - Voto do Relator: a) 
Fundamentação: A relatora entende que o período de afastamento da discente não foi causa de 
impedimento de realização da matrícula para o 2° semestre de 2012 tendo em vista que o 
calendário acadêmico estipulou para essa atividade os dias 20 e 21 de novembro de 2012. 
Considerando a não realização da matrícula no período previsto para o semestre referido, a 
requerente foi desligada do curso por abandono, conforme Capítulo VI, seção II, Art. 60, parágrafo 
único do Regimento Geral da Universidade Federal do Rio Grande-FURG. No entanto, informamos 
à requerente que poderá solicitar reingresso para o curso pretendido conforme calendário 
estipulado no edital de vagas divulgado pela PROGRAD anualmente. b) Parecer: Pelo exposto a 
relatora é contrária à solicitação de matrícula da discente no curso de História Bacharelado. Na 
sequência a Profª. Drª. Adriana Kivanski de Senna trouxe para o Conselho um resumo da situação 
da requerente e informou que havia orientado que a mesma, se ainda assim depois das 
explicações dadas pela coordenação, encaminhasse um recurso para a PROGRAD, pois o Instituto 
não tem competência para realizar este tipo de atividade. O Prof. Dr. César Augusto Ávila Martins 
sugeriu que a Diretora Derocina Alves Campos Sosa chamasse a requerente para dar ciência e 
encaminhar o Processo à PROGRAD. Após as colocações da Profª. Drª. Adriana Kivanski de 
Senna irá se fazer a indicação no próprio processo. c) Parecer: 009/2013: Assunto: Solicitação de 
matrícula. Interessado: Izabel Paim Casquero, estudante de Arquivologia (n. 48373). Relator: 
César Augusto Avila Martins I – Relatório: A Câmara de Ensino do Conselho do ICHI recebeu para 
análise e parecer a solicitação da discente Izabel Paim Casquero do curso de Arquivologia para 
quebra de pré-requisito da disciplina Prática Arquivística II (10266). A solicitação envolve uma 
disciplina do quinto semestre do curso que possui como pré-requisitos as disciplinas 10254 (Análise 
e Seleção de Documentos de Arquivos) e 10260 (Prática Arquivística I). O pedido possui a data de 
06 de maio. Em 10 de maio, a coordenação do curso indeferiu a solicitação considerando 
indispensável o pré-requisito.  Em 22 de maio a solicitante assinou o conhecimento do 
indeferimento e no mesmo dia pediu recurso onde alega que a decisão acaba “desvalorizando e 
desrespeitando a cultura e o conhecimento empírico junto a minha individualidade”.  II – Voto do 
relator: a) Fundamentação: o relator observou que a estudante que cumpriu seis semestres no 
curso e está matriculada no sétimo semestre. A estudante deve cursar ainda Estatística Descritiva 
(01062) do segundo semestre na qual foi reprovada duas vezes. A estudante possui reprovações 
em outras três disciplinas: Planejamento e Organização de Arquivos (10249), Arquivos especiais 
(10436) e Reprografia e Microfilmagem (10269). a) Parecer: a organização das disciplinas em um 
curso de graduação tem entre seus objetivos a verticalização de determinadas pautas para a 
qualificação do futuro profissional no mundo do trabalho. Sua organização é resultado da ligação 
entre os diferentes acúmulos de determinados saberes reconhecidos entre os pares e as distintas 
dinâmicas internas de cada ciência e sua operacionalização em relação aos outros campos do 
conhecimento, as imposições e as pactuações entre os diversos agentes sociais.  A ementa da 
disciplina Prática Arquivística II (10266) é: “Prática com enfoque na formação e estrutura de 
arquivos: centrais, setoriais, correntes, intermediários e permanentes. Gestão de arquivos”. Assim, 
a disciplina, apresenta uma condição de disciplina preparatória para o efetivo exercício profissional 
nos estágios, requerendo dos matriculados a aprovação previa em feixes de conteúdos. Neste 
sentido, o relator indefere o pedido da solicitante.  Posto em votação o Parecer 009/2013 foi 
aprovado por unanimidade. 4. Parecer da Câmara de Pesquisa: a) Parecer: 010/2013: Relator: 
Egeu Esteves. I – Relatório: A Câmara de Pesquisa do Conselho do ICHI recebeu os seguintes 
projetos de pesquisa 2013 para análise e parecer: 



Nº. Título Responsável 
P21 Estudo da potencialidade turística dos Museus Cel. Tancredo 

Fernandes de Mello, Atelier Hamilton Coelho e Eco-museu da praia do 
Hermenegildo - 2013 

Ligia Dalchiavon 

P22 Perfil, percepção e fluxo turístico: de Santa Vitória do Palmar a Punta 
Del Diablo – 2013 

Ligia Dalchiavon 

P27 A poética da viagem e dos deslocamentos relacionada ao território e à 
configuração dos espaços turísticos. 

Ligia Dalchiavon 

II - Voto do Relator: a) Fundamentação: Após a análise foi verificado que os Projetos de Pesquisa 
recebidos (P21/2013, P22/2013 e P27/2013) estão de acordo com os padrões da Universidade 
Federal do Rio Grande e do Instituto de Ciências Humanas e da Informação (ICHI). b) Parecer: 
Tendo em vista o exposto, votamos pela aprovação dos Projetos de Pesquisa acima descritos. b) 
Parecer: 011 /2013: Relatora: Ligia Dalchiavon. I – Relatório: A Câmara de Pesquisa do Conselho 
do ICHI recebeu, para análise e parecer, quatro projetos de pesquisa, sob responsabilidade do 
Prof. Dr. Luiz Henrique Torres, conforme relação abaixo: 

Nº de 
registro 

Responsável Titulo 

023/2013 Luis Henrique Torres Historiografia e livro didático 
024/2013 Luis Henrique Torres O El Niño e a Enchente de 1941 em Rio Grande: 

impacto sócio-econômico e ruptura do cotidiano 
025/2013 Luis Henrique Torres Moysés Vellinho: historiador e crítico literário 
026/2013 Luis Henrique Torres Memória & História 

II - Voto da Relatora: a) Fundamentação: Após a análise foi verificado que os Projetos de Pesquisa 
023/2013, 024/2013, 025/2013, 026/2013 estão de acordo com os padrões da Universidade Federal 
do Rio Grande e do Instituto de Ciências Humanas e da Informação (ICHI).   b) Parecer: Tendo em 
vista o exposto, votamos pela aprovação dos Projetos de Pesquisa acima descritos. Posto em 
votação os Pareceres 010/2013 e 011/2013, da Câmara de Pesquisa, foram aprovados por 
unanimidade pelo Conselho. 5. Parecer da Câmara de Extensão: a) Parecer: 007/2013: Assunto: 
Ações de Extensão. Interessados: Professores do ICHI. Relatora: Renata Braz Gonçalves. I – 
Relatório: Recebi, para análise e parecer, as seguintes ações de extensão: 
1. Relatório de projeto: Treinamento em estratégias de controle de obesidade; período de 

execução de 01/03/2012 a 30/12/2012 – Coordenadora: Profa. Vera Torres das Neves. 
2. Projeto: Gestão do Acervo fotográfico da Assessoria de Comunicação da FURG; período de 

execução de 01/03/2013 a 01/05/2014 – Coordenadora: Profa.  Luciana Souza de Brito. 
3. Projeto: Diagnóstico, higienização e acondicionamento de documentos históricos da Receita 

Federal de Rio Grande; período de execução de 01/03/2013 a 31/12/2013 - Coordenadora: 
Profa. Luciana Souza de Brito. 

4. Programa: “Minha terra tem palmares onde vive o mergulhão” – resgate sociocultural e 
formação para o turismo; período de execução de 01/05/2013 a 01/03/2014 - Coordenadora: 
Profa. Ligia Dalchiavon. 

5. Projeto: Mapeamento, análise e universalização de políticas afirmativas voltadas à inserção 
curricular da História e da Cultura Afro-Brasileira no Município do Rio Grande. período de 
execução de 01/01/2013 a 31/12/2013 - Coordenadora: Profa. Carmem Gessilda Burgert 
Schiavon. Destaca-se que acompanha carta elaborada pela profa. Adriana Senna informando 
que a coordenação do projeto que outrora era sua, passa a ser de responsabilidade da profa. 
Carmem Schiavon, sendo o projeto já assinado pela última.  

II - Voto da relatora: a) Fundamentação: As ações de extensão descritas anteriormente não 
apresentam irregularidades que impeçam sua aprovação. Contudo a relatora indica que no 
Programa: “Minha terra tem palmares onde vive o mergulhão” – resgate sociocultural e formação 
para o turismo seja corrigida a grafia do ano no campo período de realização de 2012 para 2013. 
Também sugere a todos os projetos que se tratam de replicação de ano anterior que a indicação de 
“(cópia)” seja retirada ou substituída pelo ano de vigência do projeto.  b) Parecer: Pelo exposto 
aprovo as ações de extensão descritas neste relatório e encaminho para as providências cabíveis. 
Posto em votação o Parecer 007/2013, da Câmara de Extensão, foi aprovado por unanimidade. b) 
Parecer: 008/2013: Assunto: Ações de Extensão. Interessados: Professores do ICHI. Relator: 
Vinícius Lisboa Nunes. I – Relatório: Recebi, para análise e parecer, as seguintes ações de 
extensão: 



1) Curso: Treinamento em Estratégias de Manejo de Estresse sob a responsabilidade da 
professora Vera Torres das Neves, período de execução de um ano a partir de 01 de março de 
2012; 
2) Curso: Treinamento em Estratégias de Tratamento Psicológico do Paciente Cardiopata sob a 
responsabilidade da professora Vera Torres das Neves, período de execução de 01 de março a 31 
de dezembro de 2012; 
3) Prestação de Serviços: Treinamento de Manejo de Estresse para Cuidadores de Pacientes 
Portadores de Doença de Alzheimer sob a responsabilidade da professora Vera Torres das Neves, 
período de execução de 01 de junho de 2011 a 01 de fevereiro de 2012; 
4) Relatórios: a) Seminário: Conhecendo os municípios com o IBGE, sob a responsabilidade do 
professor Cesar Augusto Ávila Martins executado de 15 a 30 de abril de 2013; b) Curso: 
Treinamento de Manejo de Comportamentos Disruptivos para Estudantes, Profissionais e 
Cuidadores de Pacientes Portadores de Doença de Alzheimer sob a responsabilidade da 
Professora Vera Torres das Neves, executado de 01 de março a 30 de dezembro de 2012. 

II - Voto do relator: a) Fundamentação: As ações de extensão descritas anteriormente não 
apresentam irregularidades que impeçam sua aprovação. b) Parecer: Pelo exposto aprovo as ações 
de extensão descritas neste relatório e encaminho para as providências cabíveis. Posto em votação 
os Pareceres 007/2013 e 008/20013 foram aprovados por unanimidade. 6) Troca de Unidade do 
Prof. Dr. Jorge Arigony: A Diretora Derocina Alves Campos Sosa informou que esta manifestação 
partiu do próprio professor Jorge Arigony onde este solicitou a troca de lotação do ICHI para o 
Instituto de Oceanografia (IO) e que após tratativas com a área de Oceanografia através de reuniões 
com o Diretor  Prof. Dr. Carlos Alberto Garcia, o IO manifestou interesse nesta troca de lotação. 
Nesta reunião a Diretora do ICHI colocou que seria necessário levar a demanda para a área de 
Geografia, para que o Comitê Assessor pudesse avaliar e se manifestar em relação a este pedido e 
após ser feita a manifestação, registrada na Ata 04/2013. Nesta ocasião foram acertadas e 
registradas as condições para que houvesse esta troca de lotação. Na sequência a Diretora Prof.ª 
Drª. Derocina Alves Campos Sosa leu, na íntegra, a Ata 04/2013, que segue no Anexo 01. Posto em 
votação, a solicitação do Prof. Dr. Jorge Arigony, esta foi acatada por unanimidade de acordo com o 
que prevê a Ata 04/2013. Na sequência a Secretária Geral Elisângela Gorete Fantinel formalizou que 
de acordo com a solicitação do Prof. Dr. Jorge Arigony e a ciência do Coordenador do Curso de 
Geografia, Prof. Dr. César Augusto Martins, o membro do Conselho do ICHI e do Consun, será o 
Prof. Dr. Anderson Luis Ruhoff em substituição ao Prof. Dr. Jorge Arigony Neto.  7) Assuntos Gerais 
a) Formaturas: a Diretora Profª. Drª Derocina Alves Campos Sosa compartilhou com os membros do 
Conselho o resultado das 05 cerimônias de formatura dos cursos do ICHI, disse que tiveram 
belíssimos discursos de valorização dos seus cursos, da profissão, da formação e da universidade 
tanto por parte dos professores quanto por parte dos formandos. Comentou que ficou muito feliz com 
o que teve a oportunidade de presenciar nas cerimônias e disse que o ICHI foi muito elogiado pela 
postura e que muitos discursos foram particularmente tocantes. No semestre que vem cada Unidade 
terá um dia para realizar a cerimônia de formatura, mas disse que está pleiteando para que o ICHI 
possa ter dois dias em função da quantidade cursos. Para o ICHI está definida a data do dia 
29/03/2014 – sábado, mas vai negociar para que se inicie na sexta-feira. b) Ações do ICHI: a 
Diretora Profª. Drª Derocina Alves Campos Sosa informou que o ICHI, através de seus cursos e dos 
seus profissionais, tem realizado diversas ações na comunidade, dentre estas ações citou o projeto 
Janela Literária onde teve a inauguração da Biblioteca na PERG – Penitenciária Estadual de Rio 
Grande, que é um projeto realizado em conjunto entre a Biblioteconomia e a Sociologia este projeto 
está atendendo uma necessidade deste público, buscando auxiliar na inserção social em um espaço 
que, por muitas vezes, é desvalorizado, desconsiderado e esquecido pela sociedade; atendimento 
aos idosos, através do NUTI; as crianças, adolescentes e famílias em situação de vulnerabilidade 
social e ambiental através do CEP RUA; atendimento a comunidade através da Clínica de Psicologia; 
os estudantes das escolas rurais através do PIBID, os grupos de quilombolas, afros e indígenas e 
tantos outros projetos voltados para as comunidades que estão carentes de atendimento, o ICHI está 
presente em diversos espaços que são esquecidos e marginalizados e que, muitas vezes, não 
divulgamos as nossas ações. O Prof. Dr. Cesar Augusto Martins colocou que um aluno da Geografia 
Bacharelado realizou o seu trabalho de conclusão de curso na PERG e os dados que ele trouxe no 
seu trabalho são bastante alarmantes. Informou que este trabalho está disponível para consulta, 
Neste sentido, todas as atividades que auxiliem na diminuição das tensões vivenciadas pelos 
apenados são essenciais. A Diretora Profª. Drª Derocina Alves Campos Sosa informou que também 
está sendo previsto para a PERG o projeto EJA – Educação de Jovens e Adultos e que os cursos de 
licenciatura poderão ser convidados a participar destas ações. c) Programas História: a Profª. Drª. 



Adriana Kivanski de Senna comentou que possuem 02 programas aprovados no PROEXC sendo um 
deles o COMUF (Comunidades Furg), liderado pelo Prof. Dr. Jean Thiago Baptista, que tem como 
foco os públicos tradicionalmente negligenciados e o outro programa aprovado é a Ação Patrimonial, 
liderado pela Profª. Drª. Carmen Gessilda Schiavon. d) Evento: Desvelando a Arqueologia de 
Contrato: o Prof. Dr. José Alberioni dos Reis compartilhou com os presentes a sua participação no 
Congresso de Arqueologia realizado em Porto Alegre onde o tema foi “Desvelando a Arqueologia de 
Contrato” onde alguns professores do ICHI e mais 22 alunos participaram da atividade. Relatou que 
neste evento foram debatidos temas importantes, disse que a Arqueologia, através de seus 
profissionais, tem amparo legal para dizer o que é um patrimônio cultural, o que deve ser mantido e 
preservado. Colocou que o Brasil está um canteiro de obras, está em pleno desenvolvimento e 
crescimento, estas ações estão sendo sustentadas por uma prática técnica chamada de arqueologia 
de contrato. No evento foram trazidos temas bastante fortes e se assumiu publicamente, pela 
primeira vez, com os acadêmicos uma discussão sobre o silêncio da Arqueologia diante destas  
obras de impacto ambiental, social, político, econômico e cultural citando a Hidroelétrica de Belo 
Monte e Altamira. Diante desta situação tivemos discussões acerca deste cenário, mas não tivemos 
proposições efetivas, mas foi considerada uma situação impactante para os alunos que estão se 
graduando e para os futuros arqueólogos. Citou que se 2004 para cá foram criados 12 cursos de 
Arqueologia e o curso da FURG foi criado para que os seus estudantes e profissionais fossem 
pesquisadores e não técnicos para atender uma demanda do governo em razão do desenvolvimento 
do país. No entanto, o que se tem visto na prática é o profissional que está trabalhando como técnico 
havendo um silêncio da Arqueologia onde esta não está se envolvendo com a política e com o 
compromisso social e cultural destas obras. Colocou que o curso de Arqueologia da FURG, em 
resposta a esta situação, irá promover no dia 19 de junho, às 14h30min, na sala 4110 do Pavilhão 4, 
Campus Carreiros, uma palestra com o professor doutor e arqueólogo colombiano Cristobal Gnecco. 
Colocou que o palestrante é um dos maiores nomes e se destaca no atual cenário da Arqueologia 
Latino-Americana como um intelectual engajado e combativo no sentido de pensar e agir em relação 
ao "silêncio da Arqueologia" e suas práticas e teorias diante das pesquisas realizadas no âmbito da 
Arqueologia de Contrato. É professor da Universidade de Cauca/Colômbia, o professor Cristobal vai 
proferir a aula inaugural do Bacharelado no primeiro semestre de 2013. A aula se intitula 
“Arqueologia Depois da Arqueologia: Confissões de um Post-Arqueólogo”. O professor é um dos 
mais destacados arqueólogos, política e criticamente engajado na militância de uma Arqueologia 
socialmente comprometida com comunidades tradicionais, originárias e emergentes no cenário da 
produção de conhecimento na Arqueologia Latino-Americana. A Secretária Geral solicitou que o 
professor divulgasse na página do ICHI e da FURG. Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a 
presente  ata, que vai assinada pela senhora Diretora Profª. Drª. Derocina Alves Campos Sosa 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 
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