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ATA 005/2014 

REUNIÃO ORDINÁRIA 
 
Aos onze dias do mês de fevereiro de 2014, às 14h, reuniram-se no Prédio 04 – Sala 4201 - 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: 
César Augusto Ávila Martins, Denise Maria Maciel Leão, Derocina Alves Campos Sosa, Egeu Gomez 
Esteves, Jarbas Greque Acosta, Jaciel Gustavo Kunz, José Alberione dos Reis, Juarez José Rodrigues 
Fuão, Leni Beatriz Correia Colares, Júlia Silveira Matos, Ligia Dalchiavon, Solismar Fraga Martins, Victor 
Soares Vargas Pepino, Vinícius Lisboa Nunes e demais convidados. Justificaram a ausência e não 
tiveram representantes suplentes os seguintes servidores: Anderson Luis Ruhoff, Cassiane de Freitas 
Paixão, Evelin Melo Mintegui, Leticia Langlois Oliveira, Renata Bráz Gonçalves, Ana Claudia Borges 
Saraiva, Daniel Prado e Danilo Vicensotto Bernado. As servidoras Valéria Raquel Bertotti esteve 
representada por Roberta Pinto Medeiros e a Angélica Corvello Schwalbe esteve representada pela 
suplente Elisangela Gorete Fantinel. Não justificaram ausência os representantes discentes Sabrina da 
Rosa Freitas, Alexandre Adolf Costa Jacuniak, Fábio Lopes. Ao iniciar à reunião, a Diretora do Instituto 
de Ciências Humanas e da Informação, Profa. Dra. Derocina Alves Campos Sosa deu as boas vindas aos 
participantes e na sequência apresentou ao Conselho as Indicações que estiveram sobre a 
responsabilidade da Direção do Instituto: 1) Indicações:  a) Indicação 04/2014:  Assunto: Relatório de 
Projeto. Relatório: A Direção do ICHI recebeu para análise e parecer, o relatório do projeto de pesquisa 
intitulado Mapeamento, análise e universalização de políticas afirmativas voltadas à inserção curricular da 
História e da Cultura Afro-Brasileira no município do Rio Grande coordenado pela Profª. Carmem 
Schiavon. O relatório descreve as ações desenvolvidas durante o ano de 2013. Conclusão: Pelo exposto, 
indicamos para aprovação o relatório do projeto de pesquisa intitulado Mapeamento, análise e 
universalização de políticas afirmativas voltadas à  inserção curricular da História e da Cultura 
Afro-Brasileira no município do Rio Grande  coordenado pela Profª. Carmem Schiavon. A Indicação 
04/2014 foi posta em votação e aprovada por unanimidade pelo Conselho. b) Indicação 05/2014:  
Assunto: Relatório de Curso de Extensão.  Relatório: A Direção recebeu, para análise e parecer, o 
relatório do curso de extensão intitulado Curso de Gestão da Memória Cultural na Escola coordenado 
pela Profª. Carmem Schiavon. O relatório descreve as ações desenvolvidas durante o ano de 2013. 
Conclusão: Pelo exposto, indicamos para aprovação o relatório do curso de extensão intitulado Curso 
de Gestão da Memória Cultural na Escola  coordenado pela Profª. Carmem Schiavon. O relatório 
descreve as ações desenvolvidas durante o ano de 2013. A Indicação 05/2014 foi posta em votação e 
aprovada por unanimidade pelo Conselho. c) Indicação 06/2014:  Assunto: Relatório de Evento de 
Extensão. Autora: Derocina Alves Campos Sosa. Relatório: A Direção do ICHI recebeu para análise e 
parecer, o relatório do evento de extensão II Jornada Gaúcha de História Ambiental coordenado pelo 
Prof. Daniel Prado. O relatório descreve as ações desenvolvidas durante o ano de 2013. Conclusão: Pelo 
exposto, indicamos para aprovação o relatório do evento de extensão II Jornada Gaúcha de História 
Ambiental  coordenado pelo Prof. Daniel Prado. O relatório descreve as ações desenvolvidas durante o 
ano de 2013. Após a apresentação a Indicação 06/2014 foi posta em votação e aprovada por 
unanimidade pelos membros do Conselho. A diretora Derocina Alves Campos Sosa comentou sobre as 
novas vagas que serão disponibilizadas ao ICHI. Serão mais 04 (quatro) novas vagas e estas são para as 
seguintes áreas: Ciências Sociais (para atuar em Santa Vitória do Palmar), Tecnólogo em Eventos, 
Psicologia e Geografia. Informou também que ainda estão no aguardo da liberação da vaga da área de 
Sociologia para atuar em São Lourenço do Sul. Com a liberação destas novas vagas, comentou a 
diretora, o ICHI será a maior unidade acadêmica da FURG e contará com 85 docentes. d) Indicação 



 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG 

INSTITUTO DE CIÊNCIAS HUMANAS E DA INFORMAÇÃO – ICHI 
REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO - ATA 005/2014 

PÁGINA 2 DE 9 
 

07/2014: Assunto: Abertura de Edital de Concurso Público. Relatório: a Direção do ICHI recebeu, 
para análise e parecer, a solicitação da abertura de Edital de Concurso Público da área de Psicologia. A 
origem da vaga decorre da aposentadoria da Profª. Cristina Diaz. A solicitação vem acompanhada de 
formulário específico com o detalhamento necessário para a abertura do edital. Conclusão: Pelo exposto, 
indicamos para aprovação a solicitação da abertura de Edital de Concurso Público da área de Psicologia. 
A origem da vaga decorre da aposentadoria da Profª Cristina Diaz conforme formulário do Anexo 01. 
Após a apresentação, a Indicação 07/2014 foi posta em votação e aprovada por unanimidade pelos 
membros do Conselho. Na sequência a Diretora Derocina Alves Campos Sosa apresentou aos 
conselheiros, o Processo nº 23116.006366/2013-13 , tendo como interessado o Prof. Dr. Renato 
Glauco de Souza Rodrigues, referente à solicitação de redistribuição da Profa. Dra. Deise Juliana 
Francisco . A Diretora informou que a retomada da demanda se deve, conforme havia sido acordado em 
outra reunião do Conselho, ao fato de que a vaga para docente na área de Psicologia da Educação, para 
atuação nos campi de Santo Antonio da Patrulha e de São Lourenço do Sul, foi liberada oficialmente. 
Sobre a demanda do processo supracitado a área de Psicologia, através do seu Comitê Assessor, foi 
consultada sobre o assunto e optou pelo encaminhamento da abertura de concurso. Considerando que o 
Comitê Assessor da área de Psicologia possui caráter consultivo, a Diretora Derocina Alves Campos 
Sosa encaminhou a proposta de abertura de concurso público para a votação do Conselho do ICHI 
considerando que esse possui autonomia para deliberar sobre o assunto. Posto em votação, 14 
(quatorze) Conselheiros foram  a favor da abertura de concurso público e do indeferimento do pedido de 
redistribuição do processo 23116.006366/2013-13 e 01 (uma) Conselheira se absteve de votar. 
Considerando este resultado, a Diretora encaminhou uma nova Indicação: e) Indicação 08/2014:  
Assunto: Abertura de Edital de Concurso Público.  Relatório: A Direção do ICHI recebeu para análise 
e parecer, a solicitação da abertura de Edital de Concurso Público da área de Psicologia. A origem da 
vaga decorre da expansão do Campus de Santo Antônio da Patrulha. A solicitação vem acompanhada de 
formulário específico com o detalhamento necessário para a abertura do edital. Conclusão: Pelo exposto, 
indicou-se para aprovação a solicitação da abertura de Edital de Concurso Público da área de Psicologia. 
A origem da vaga decorre da expansão do Campus de Santo Antônio da Patrulha conforme formulário do 
Anexo 02.  Após a apresentação, a Indicação 08/2014 foi posta em votação e aprovada por 14 (quatorze) 
membros do Conselho, tendo 01 (uma) abstenção. Na sequência a Diretora Derocina Alves Campos 
Sosa passou a palavra para aos representantes das Câmaras do pleno do Conselho que apresentaram 
os Pareceres: 1) Pareceres da Câmara Administrativa:  a) Parecer nº: 006/2014: Assunto: Solicitação 
de espaço físico para instalação do Núcleo de Ensin o, Pesquisa e Extensão em Agroecologia – 
Processo: 23116.000396/2014-05.  Interessada: Jussara Mantelli. Relator: Solismar Fraga Martins. I – 
Relatório: A Câmara Administrativa do Pleno do Conselho do ICHI recebeu para análise e parecer o 
processo 23116.000396/2014-05 referente a solicitação de espaço físico para instalação do Núcleo de 
Ensino, Pesquisa e Extensão em Agroecologia. Constam do processo os seguintes documentos: 1) Ofício 
da interessada encaminhado a direção do ICHI (FL. 02); 2) Ofício da interessada encaminhado ao 
Coordenador dos Cursos de Geografia (fl. 03); 3) Projeto de Criação de Centro ( Núcleo) de Pesquisa, 
Ensino e Extensão em Agroecologia na FURG (fls. 03-18); 4) Folha de despachos (fl. 19).  Voto do 
Relator: O Projeto de Criação de Centro de Pesquisa, Ensino e Extensão em Agroecologia na FURG 
representa um avanço nas atividades de pesquisa, ensino e extensão na área de agroecologia para 
nossa universidade, sendo inédito no âmbito do Campus Carreiros. Tem como objetivo principal a criação 
de um espaço de estudo, pesquisa e de atuação prática que vise melhorar a qualidade de vida da 
população através de qualidade e o consumo de alimentos mais saudáveis, através da educação e 
construção de hortas em diferentes espaços de Rio Grande. A necessidade de 0,2 a 0,3 hectares de 
terras dentro do Campus visa a execução das várias técnicas de manejo agroecológico pretendidas no 
projeto. Há outras peculiaridades solicitadas no projeto como detalhes sobre a localização no campus e 
sobre a qualidade do solo para que se realize a produção vegetal. São solicitadas também ferramentas e 
bolsistas para a execução do projeto, assim como serão buscados recursos complementares através de 
editais. Tal iniciativa vem consolidar as atividades que o Grupo ARCA já realiza junto às escolas das 
diferentes redes de ensino no município e poderá contribuir através de parcerias com as atividades que 
serão desenvolvidas no Campus de São Lourenço do Sul, através do PronaCampo.Baseado neste 
parecer o relator vota pela aprovação do Projeto de Criação de Centro (Núcleo) de Pesquisa, Ensino e 
Extensão em Agroecologia na FURG. Posto em votação o Parecer 006/2014 da Câmara Administrativa 
foi aprovado por unanimidade pelos membros do Conselho. A Profa. Derocina informou que a professora 
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Jussara Mantelli já coordena esse projeto nas escolas municipais e particulares de Rio Grande que 
possuem espaços para a construção das hortas e o que ela e a área estão buscando  ter um espaço na 
FURG. Informou ainda que já está conversando com o Pró Reitoria de Infraestrutura, no entanto essa 
proposta precisa estar legitimada no Conselho do Instituto para que seja possível dar o encaminhamento 
às instâncias superiores. O Prof. César Augusto Martins informou que esse projeto tinha sido 
contemplado com recursos do CNPQ, mas como não tinha a área disponível o mesmo foi cancelado em 
momento anterior, mas que existe a necessidade das tratativas atuais para a sua efetivação.  Na 
sequência a Diretora Derocina Alves Campos Sosa passou a palavra para os membros da Câmara de 
Ensino: 2) Pareceres da Câmara de Ensino:  a) Parecer nº: 004/2014 :  Assunto: Projeto de Ensino 
“Mobilidade e turismo de fronteira: ensinando a apr ender”.  Interessado: Prof. Jaciel Gustavo Kunz. 
Relator: Prof. César Augusto Ávila Martins. Relatório: A Câmara de Ensino do Conselho do ICHI recebeu 
para análise e parecer o projeto citado. O projeto com realização prevista entre 01 de abril até 20 de 
dezembro de 2014 e objetiva “Promover a interdisciplinaridade nas atividades de pesquisa e ensino, a 
partir do tema transversal mobilidade”. A equipe é composta pelo coordenador com carga horária de 400 
horas, planeja solicitar uma bolsa EPEM com a previsão de um público alvo de 75 estudantes das 
disciplinas de graduação: Ciências Humanas Aplicadas ao Turismo II, Gestão e Planejamento do Turismo 
II e Agências de Viagens e Transportes (primeiro semestre letivo de 2014) e outros 75 estudantes de três 
disciplinas de graduação a serem ministradas no segundo semestre letivo de 2014 (a definir).  Voto do 
Relator: Fundamentação: o projeto foi apresentado no formulário adequado e apresenta os elementos 
necessários para a aprovação. Parecer: o relator encaminha a aprovação do projeto.  Após 
esclarecimentos sobre a demanda, o Parecer da Câmara de Ensino, 004/2014, foi posto em votação e 
aprovado por unanimidade pelos membros do Conselho.  3) Pareceres da Câmara de Pesquisa:  a) 
Parecer nº: 001/2014 : Assunto: Projeto intitulado A dimensão ambiental no planejamento de 
megaeventos esportivos no Brasil: estudo de caso do  Estádio de Futebol Beira Rio em Porto 
Alegre/RS.  Relatora: Ligia Dalchiavon. Relatório: A Câmara de Pesquisa do Conselho do ICHI recebeu, 
para análise e parecer, o projeto, tendo como responsável o  Prof. Jaciel Gustavo Kunz. Voto da 
Relatora: a) Fundamentação: O projeto A dimensão ambiental no planejamento de megaeventos 
esportivos no Brasil: estudo de caso do Estádio de Futebol Beira Rio em Porto Alegre/RS trata-se de um 
projeto de pesquisa interinstitucional desenvolvido entre os cursos de Turismo da Universidade Federal 
de Pelotas - UFPel e da Universidade Federal do Rio Grande - FURG. O Prof. Jaciel Gustavo Kunz é o 
responsável pelo desenvolvimento do projeto no âmbito da FURG, sendo a Profª Drª Gisele da Silva 
Pereira, da UFPel,  a coordenadora geral do projeto. Após a análise foi verificado que o mesmo está de 
acordo com os padrões da Universidade Federal do Rio Grande.  b) Parecer: Tendo em vista o exposto, 
votamos pela aprovação do projeto de pesquisa acima descrito. Após a apresentação o parecer 001/2014 
da Câmara de Pesquisa foi aprovado por unanimidade. O Prof. César Avila Martins sugeriu ao Prof. 
Jaciel Gustavo Kunz que procurasse na UFRGS o INCT que trabalha com o tema da Copa do Mundo e o 
Beira Rio. Encerrado os pareceres das Câmaras foram tratados os assuntos gerais, conforme seguem:  
4) Assuntos Gerais:  a) Membros da Comissão Permanente de Pessoal Docen te - CPPD/FURG: a 
Diretora registrou a formação dos Membros da CPPD ICHI tendo como Titular a Profa. Leni Beatriz 
Correia Colares (Sociologia); o 1º Suplente: Prof. Augusto Duarte Faria (Psicologia); e, a 2º Suplente: 
Profa. Maria de Fátima Santos Maia (Biblioteconomia) e agradeceu a disponibilidade e o 
comprometimento com a FURG em outras atividades. b) Afastamento para Doutorado Prof. Dr. 
Fernando Comiran - Siape 1708644 – Processo 23116.0 08327/2013-51: a Profa. Derocina Alves 
Campos Sosa solicitou a avaliação dos Conselheiros para a liberação integral do Prof. Fernando Comiran 
(atualmente é Professor Assistente do Curso de Turismo Binacional) no período 01/03/2014 a 31/07/2017 
para que o mesmo possa concluir o seu doutorado. O Prof. Fernando Comiran já esta cursando o 
doutorado sem afastamento e o mesmo afastamento estava previsto no Plano de Capacitação do ICHI. 
Posto em votação a proposta foi aprovada por unanimidade pelo Conselho. c) Novo membro do 
Conselho e da Câmara de Pesquisa: o Prof. Danilo Vicensotto Bernardo, da área de Arqueologia será o 
novo membro do Conselho do ICHI em substituição ao professor Martial Raymond Henri Pouguet, que 
assume a função de Coordenador Adjunto do Curso de Arqueologia.  d) Plano de Capacitação da área 
de Psicologia: o Prof. Egeu Gomez Esteves solicitou a avaliação do Conselho para alteração do Plano 
de Capacitação aprovado no ano de 2012, ressaltou que a nova proposta foi avaliada e aprovada pelo 
Comitê Assessor da Psicologia e a proposta segue no Anexo 03. Após a avaliação dos Conselheiros a 
Proposta de Capacitação foi aprovada por unanimidade. e) Reconhecimento: A Diretora Derocina Alves 
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Campos Sosa parabenizou o Prof. César Ávila Martins em reconhecimento pelo seu trabalho junto a 
FURG e que este trabalho teve reflexo em outras instâncias sendo reconhecido pelo CNPQ onde foi 
contemplado como Bolsista Produtividade em Pesquisa do CNPQ. Destacou que além do Prof. César o 
ICHI tem outros profissionais sendo eles a Prof. Suzana Molon, Jorge Arigony e Maira Baumgarten 
Correia. f) Distribuição de Disciplinas: a Profa. Leni Beatriz Correia Colares esclareceu que a 
Sociologia ministra aulas em diferentes Unidades e alguns dos cursos em que atuam dividem os períodos 
de aula o que, de acordo com a professora, tem prejudicado o desenvolvimento do conteúdo. A 
professora solicitou que fosse encaminhado às coordenações dos cursos em que atuam, um documento 
alertando sobre esta situação e que quando da nova avaliação de horários estes deveriam colocar as 
disciplinas em 2 ou 3 períodos juntos e não dividi-las em 1 período. A solicitação busca atender melhor os 
cursos em que atuam e, principalmente, melhorar o aproveitamento e desenvolvimento dos conteúdos.  O 
Prof. Egeu Gomez Esteves informou que a sua área faz uma reunião e convida todos os professores, que 
ministram disciplinas na Psicologia para auxiliar na definição dos horários. O Prof. Jarbas Greque Acosta 
compartilhou a dinâmica adotada pela Biblioteconomia onde esta tem por prática manter os mesmos 
horários dos anos anteriores e as áreas envolvidas são comunicadas com antecedência. g) TCC:  o Prof. 
Egeu Gomez Esteves comunicou que estão acontecendo às apresentações da Jornada Acadêmica da 
Psicologia e que o convite foi encaminhado para todos os servidores do ICHI. A Profa. Derocina Alves 
Campos Sosa aproveitou também para informar que estão acontecendo às defesas de TCC dos demais 
cursos do ICHI e as informações estão no mural da Secretaria e também serão divulgadas na página do 
ICHI. h) Cadastro no Programa Nacional de Pós-Doutorado ( PNPD) CAPES: o Prof. Solismar Fraga 
Martins informou que o Curso de Pós-Graduação em Geografia se cadastrou no PNPD e irá receber uma 
nova professora que irá atuar no PPGeo.  i) Calendário da FURG na Copa do Mundo: o Calendário 
está na página da Furg e será seguido. De acordo com a Diretora Derocina existe um encaminhamento 
para liberar as aulas e as atividades no turno em que o Brasil irá jogar. Para os demais jogos as aulas 
acontecerão normalmente. E solicitou que todos aguardassem as orientações oficiais. j) Solicitação de 
reforço na segurança no Campus: A Profa. Júlia Silveira Mattos solicitou que o ICHI encaminhasse um 
memorando para a Prefeitura da FURG solicitando maior segurança no espaço do Campus, pois nas 
últimas semanas 03 pessoas foram assaltadas a mão armada na saída do Banco do Brasil e no 
estacionamento que fica em frente ao Banco. Dois assaltos aconteceram pela parte da manhã e um a 
noite. Os membros do conselho aprovaram o encaminhamento do documento. 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 

 
 

__________________________________ 
 

Elisângela Gorete Fantinel  
Secretária Geral e Arquivista do ICHI 
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ANEXO 01: Formulário da Indicação 07/2014 
 

 ANEXO 
 INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA 01/2013 - PROGEP/PROGRAD/PROPESP/PROEXC 

 PROCEDIMENTOS PARA  CONCURSO PÚBLICO,  EM CARGO EFETIVO,  
 DA CARREIRA  DOCENTE DO MAGISTÉRIO SUPERIOR 

 

1. Referente ao art. 1º da IN 01/2013 PROGEP/PROGRA D/PROPESP/PROEXC 
 
Formulário de abertura de Edital para Concurso Público, de cargo efetivo, da Carreira Docente 
do Magistério Superior, mediante processo, dirigido à PROGRAD. 
 

 
 Universidade Federal do Rio Grande - FURG 

Instituto de Ciências Humanas e da Informação 
 

Quantidade de vagas: 01 (uma) 
Origem das vagas: aposentadoria da professora Cristina Dias Diaz 
Classe: Adjunto A 
Área do conhecimento:  
Psicologia Social (subárea 70705003), com ênfase em psicologia institucional e comunitária. 
Matéria(s)/Disciplina(s): 
Psicologia Institucional; Psicologia Comunitária; Psicologia Transcultural; Psicologia dos 
Processos Grupais; Psicologia e Políticas Públicas; Estágio Supervisionado em Psicologia 
Institucional e Comunitária; História da Psicologia; Psicologia da Educação. 
Regime de Trabalho: 40 horas, Dedicação Exclusiva (40/DE) 
Titulação mínima para ingresso: 
Graduado em Psicologia e Doutorado nas seguintes grandes áreas: Ciências Humanas 
(grande área 70000000), ou em Ciências da Saúde (grande área 40000001), ou em área 
Multidisciplinar (grande área 90000005), conforme tabela de Áreas do Conhecimento da 
Capes, disponível em http://www.capes.gov.br/avaliacao/tabela-de-areas-de-conhecimento 
Títulos pontuados no Exame dos títulos: doutorado nas seguintes grandes áreas: Ciências 
Humanas (grande área 70000000), ou em Ciências da Saúde (grande área 40000001), ou 
em área Multidisciplinar (grande área 90000005), conforme tabela de Áreas do 
Conhecimento da Capes, disponível em http://www.capes.gov.br/avaliacao/tabela-de-areas-
de-conhecimento 
Provas: Escrita e Didática 
Número de dias para inscrição: 20 dias úteis  
Indicação dos Membros da Banca Examinadora 

Profa. Dra. Simone dos Santos Paludo – presidente - FURG; 
Prof. Dr. Egeu Gomez Esteves – membro - FURG; 
Profa. Dra. Maria Ângela Mattar Yunes – membro externo – Centro Universitário La 
Salle; 
Profa. Dra. Denise Marcos Bussoletti–suplente externo – UFPEL; 
Prof. Dr. Alfredo Guilhermo Martin – suplente - FURG. 

Programa das Provas: 
1) História e características da Psicologia Social;  
2) História e características da Psicologia Institucional;  
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3) História e características da Psicologia Comunitária;  
4) Pesquisa e Intervenção em Psicologia Social;  
5) Pesquisa e Intervenção em Psicologia Institucional;  
6) Pesquisa e Intervenção em Psicologia Comunitária;  
7) Terapia familiar e comunitária;  
8) Atenção Psicossocial em Saúde Mental;  
9) Diagnóstico, Análise e Psicoterapia Institucional;  
10)Antipsiquiatria, Psiquiatria Democrática e Reforma Psiquiátrica. 

 
Tabela de Pontuação de Títulos: 
 
EXAME DE TÍTULOS (0 a 10 pontos) 
1. Grau acadêmico (até 5 pontos); 
- Doutorado (5,0 pontos). 
 
2 .Produção Científica (até2 pontos) 
- Publicação de nível científico (0,25por publicação até o máximo de 1,0) Obs.: exceto teses 
de mestrado ou doutorado; 
- Apresentação de trabalhos em congressos, seminários, jornadas, mostras coletivas ou 
similares (0,2 por participação até o máximo de 1,0) 
 
3. Experiência docente (até 2 pontos) 
- Monitorias (0,1 por ano até o máximo de 0,3) 
- Na educação básica (0,1 por ano até o máximo de 0,4) 
- Na educação profissional (0,15 por ano até o máximo de 0,9) 
- Na educação superior (0,2 por ano até o máximo de 1,4) 
 
4. Experiência profissional não docente, outras atividades técnico-científicas (até1 pontos) 
- Experiência administrativa ligada ao ensino (0,1 por ano até o máximo de 0,4) 
- Experiências técnicas na área do processo seletivo (0,1 por ano até o máximo de 0,3) 
- Estágios não-obrigatórios relacionados com a área do processo seletivo (0,1 por ano até o 
máximo de 0,3) 
- Atividades de extensão relacionadas com a área do processo seletivo (0,2 por participação 
até o máximo de 0,5) 
- Atividades de pesquisa relacionadas com a área do processo seletivo (0,2 por participação 
até o máximo de 0,5) 
 
Data: 10 de fevereiro de 2014                      Diretora da Unidade 
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ANEXO 02: Formulário da Indicação 08/2014 
 

 ANEXO 
 INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA 01/2013 - PROGEP/PROGRAD/PROPESP/PROEXC 

 PROCEDIMENTOS PARA  CONCURSO PÚBLICO,  EM CARGO EFETIVO,  
 DA CARREIRA  DOCENTE DO MAGISTÉRIO SUPERIOR 

 

1. Referente ao art. 1º da IN 01/2013 PROGEP/PROGRA D/PROPESP/PROEXC 
 
Formulário de abertura de Edital para Concurso Público, de cargo efetivo, da Carreira Docente 
do Magistério Superior, mediante processo, dirigido à PROGRAD. 
 

 Universidade Federal do Rio Grande - FURG 
Instituto de Ciências Humanas e da Informação 

Quantidade de vagas: 01 (uma) 
Origem das vagas: expansão dos campi: Campus Santo Antônio da Patrulha  
Classe: Adjunto A 
Área do conhecimento:  
Psicologia Educacional (subárea 70801061), com ênfase em desenvolvimento e 
aprendizagem. 
Matéria(s)/Disciplina(s):Psicologia da Educação. 
Regime de Trabalho: 40 horas, Dedicação Exclusiva (40/DE) 
Titulação mínima para ingresso: 
Graduado em Psicologia e Doutorado nas seguintes grandes áreas: Ciências Humanas 
(grande área 70000000), ou em Ciências da Saúde (grande área 40000001), ou em área 
Multidisciplinar (grande área 90000005), conforme tabela de Áreas do Conhecimento da 
Capes, disponível em http://www.capes.gov.br/avaliacao/tabela-de-areas-de-conhecimento 
Títulos pontuados no Exame dos títulos: doutorado nas seguintes grandes áreas: Ciências 
Humanas (grande área 70000000), ou em Ciências da Saúde (grande área 40000001), ou 
em área Multidisciplinar (grande área 90000005), conforme tabela de Áreas do 
Conhecimento da Capes, disponível em http://www.capes.gov.br/avaliacao/tabela-de-areas-
de-conhecimento 
Provas: Escrita e Didática 
Número de dias para inscrição: 20 dias úteis  
Indicação dos Membros da Banca Examinadora 

Profa. Dra. Susana Inês Molon – presidente - FURG;  
Profa. Dra. Denise Maria Maciel Leão – membro - FURG;  
Profa. Dra. Magda Floriana Damiani - membro externo - UFPEL;  
Profa. Dra. Denise Marcos Bussoletti - suplente externo - UFPEL;  
Prof. Dr. Paulo Gomes de Souza Filho – suplente - FURG. 

Programa das Provas: 
1. Fundamentos epistemológicos e históricos da Psicologia da Educação; 
2. A relação entre Psicologia, Educação e Psicologia da Educação: desafios teóricos-
práticos; 
3. O processo de ensino-aprendizagem nos principais momentos evolutivos do ser humano; 
4. Questões educacionais “antigas” e “emergentes” na Psicologia da Educação. 
5. Desenvolvimento e aprendizagem no Enfoque sócio-histórico, e suas implicações nas 
relações de ensino;  
6. Desenvolvimento e aprendizagem no Enfoque psicogenético, e suas implicações nas 
relações de ensino;  
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7. Desenvolvimento e aprendizagem no Enfoque ecológico, e suas implicações nas relações 
de ensino;  
8. Desenvolvimento e aprendizagem no Enfoque comportamental, e suas implicações nas 
relações de ensino;  
9. Desenvolvimento e aprendizagem no Enfoque humanista, e suas implicações nas relações 
de ensino;  
10. Desenvolvimento e aprendizagem no Enfoque psicodinâmico, e suas implicações nas 
relações de ensino; 
11.  A relação entre Escola, Família e Comunidade; 
12. O papel social, a formação em Psicologia da Educação e as possibilidades de 
intervenção; 
13. A produção do conhecimento e a pesquisa na Psicologia da Educação; 
Tabela de Pontuação de Títulos: 
 
EXAME DE TÍTULOS (0 a 10 pontos) 
1. Grau acadêmico (até 5 pontos); 
- Doutorado (5,0 pontos). 
 
2 .Produção Científica (até 2 pontos) 
- Publicação de nível científico (0,25 por publicação até o máximo de 1,0) Obs.: exceto teses 
de mestrado ou doutorado; 
- Apresentação de trabalhos em congressos, seminários, jornadas, mostras coletivas ou 
similares (0,2 por participação até o máximo de 1,0) 
 
3. Experiência docente (até 2 pontos) 
- Monitorias (0,1 por ano até o máximo de 0,3) 
- Na educação básica (0,1 por ano até o máximo de 0,4) 
- Na educação profissional (0,15 por ano até o máximo de 0,9) 
- Na educação superior (0,2 por ano até o máximo de 1,4) 
 
4. Experiência profissional não docente, outras atividades técnico-científicas (até1 pontos) 
- Experiência administrativa ligada ao ensino (0,1 por ano até o máximo de 0,4) 
- Experiências técnicas na área do processo seletivo (0,1 por ano até o máximo de 0,3) 
- Estágios não-obrigatóriosrelacionados com a área do processo seletivo (0,1 por ano até o 
máximo de 0,3) 
- Atividades de extensão relacionadas com a área do processo seletivo (0,2 por participação 
até o máximo de 0,5) 
- Atividades de pesquisa relacionadas com a área do processo seletivo (0,2 por participação 
até o máximo de 0,5) 
 
OBS: No Edital precisam constar as seguintes informações: 

• Que o professor atuará nos campi de Santo Antônio da Patrulha e São Lourenço do 
Sul; e,  

• Que o Concurso transcorrerá no Campus Carreiros em Rio Grande. 
 
Data: 11 de fevereiro de 2014                            Diretora da Unidade 
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ANEXO 03: Plano de Capacitação Psicologia 
 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE 

INSTITUTO DE CIÊNCIAS HUMANAS E DA INFORMAÇÃO 
- ICHI - 

 
 

CAPACITAÇÃO DOCENTE  
 

ÁREA: Psicologia 
 

Professor 
Previsão 

Afastamento (Ano) 
Capacitação 

Curso 
Pretendido 

Local 

Carla Imaraya Meyer de Felippe 2014 - 2017 ( ) Me   (X) Dr    ( ) PDoc   
Lucas Neiva Silva 2014 ( ) Me   ( ) Dr    (X) PDoc   
Egeu Gomez Esteves 2014-2 / 2015-1 ( ) Me   ( ) Dr    (X) PDoc   
Simone Paludo 2014 ( ) Me   ( ) Dr    (X) PDoc   
Fernando Hartmann 2015 ( ) Me   ( ) Dr    (X) PDoc   
Daniela Delias de Sousa 2016 ( ) Me   ( ) Dr    (X) PDoc   
Marilene Zimmer 2016 ( ) Me   ( ) Dr    (X) PDoc   
Paulo Gomes de Sousa Filho 2017 ( ) Me   ( ) Dr    (X) PDoc   
Denise Maria Maciel Leão 2017 ( ) Me   ( ) Dr    (X) PDoc   
Fabio Dal Molin 2018 ( ) Me   ( ) Dr    (X) PDoc   
Letícia Langlois Oliveira 2018 ( ) Me   ( ) Dr    (X) PDoc   
Susana Molon 2019 ( ) Me   ( ) Dr    (X) PDoc   
Augusto Faria 2019 ( ) Me   ( ) Dr    (X) PDoc   

 
Planilha atualizada e aprovada na reunião ordinária do comitê assessor do curso de psicologia, realizada em 

05 de fevereiro de 2014 


