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Aos quinze dias do mês de julho de 2014, às 14h, reuniram-se no Prédio do ICHI – Sala de 
reuniões - 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 Fraga da Silva, Angélica Corvello Schwalbe, Cassiane de Freitas 
Paixão, Daniel Prado, Denise Maria Maciel Leão, Derocina Alves Campos Sosa, Egeu Gomez 
Esteves, Dhion Carlos Hedlund, José Alberione dos Reis, Jaciel Gustavo Kunz, Juarez José 
Rodrigues Fuão, Julia Silveira Matos, Solismar Fraga Martins, Renata Braz Gonçalves, Rossana 
Madruga Telles, Leni Beatriz Correia Colares, Leticia Langlois Oliveira, Mateus de Moura 
Rodrigues, Maurício Ragagnin Pimentel, Max Marcell Oliveira da Silva, Simone Emiko Sato, Rafael 
Masson e demais convidados. Não esteve presente e justificou a ausência a servidora Ana Claudia 
Borges Saraiva. Os representantes discentes Sabrina da Rosa Freitas, Alexandre Adolf Costa 
Jacuniak, Fábio Lopes e Victor Vargas Soares Pepino e os servidores Jarbas Greque Acosta e 
Vinicius Lisboa Nunes não justificaram a ausência. Ao iniciar à reunião, a Diretora do Instituto de 
Ciências Humanas e da Informação, Prof.ª. Drª. Derocina Alves Campos Sosa deu as boas vindas 
a todos os participantes e apresentou os novos servidores nomeados para atuarem no ICHI e na 
sequência apresentou as indicações de sua autoria: 1) Indicação:  a) Indicação 035/2014:   
Assunto: Projeto de Pesquisa.  I Relatório: A direção do ICHI recebeu para análise e parecer o 
projeto de pesquisa intitulado: Instrumentos de avaliação de efeitos psicológicos decorrentes da 
estadia na Antártida - revisão sistemática coordenado pela professora Marilene Zimmer. O início de 
execução do projeto é 1º de agosto de 2014 com previsão de término em 1º de julho de 2015. O 
projeto preenche os itens do formulário com o detalhamento necessário. II Conclusão: Pelo 
exposto, a direção indicou para aprovação o projeto de pesquisa acima apresentado. Posto em 
votação a Indicação 035/2014 foi aprovada pelos Conselheiros. b) Indicação 036/2014:  Assunto:  
Curso de Extensão.  I Relatório: a direção do ICHI recebeu para análise e parecer o curso de 
extensão intitulado: Geração e utilização de Anaglifos Digitais Tridimensionais- Subsídios ao 
mapeamento geomorfológico, coordenado pela professora Simone Emiko Sato. O início de 
execução do curso é 18 de julho de 2014 com previsão de término em 25 de julho de 2015. O curso 
preenche os itens do formulário com o detalhamento necessário. II Conclusão: Pelo exposto, o 
curso de extensão foi aprovado pela direção. Na sequência a profa. Dra. Simone Emiko Sato 
explicou a proposta do projeto, mencionando que o mesmo refere-se a uma nova forma para a 
elaboração de mapas através da técnica tridimensional citando que o princípio é semelhante ao que 
é utilizado para ver imagens em 3D. Após a explicação a Indicação Posto em votação a Indicação 
036/2014 foi aprovada pelo Conselho.  d) Indicação 037/2014:  Assunto: Curso de Extensão . I 
Relatório: a direção do ICHI recebeu para análise e parecer o curso de extensão intitulado: 
Segurança Pública, Prisões e Democracia, coordenado pela professora Leni Beatriz Correia 
Colares. O início de execução do projeto é 1º de setembro de 2014 com previsão de término em 30 
de novembro de 2015, perfazendo 48 horas de atividades. O curso preenche os itens do formulário 
com o detalhamento necessário. II Conclusão: Pelo exposto, indicou para aprovação o curso de 
extensão acima apresentado. Na sequência passou a palavra para a Profa. Dra. Leni Beatriz 
Correia Collares que explicou que a proposta do trabalho teve origem em uma demanda da SUSEP 
da 5ª Regional que tem como objetivos auxiliar na capacitação de servidores que atuam em 
penitenciárias, a exemplo dos agentes penitenciários, assistentes sociais, psicólogos, seguranças, 
gestores, dentre outros. A proposta do curso irá trabalhar temas como sociologia, violência, 
segurança pública e conta com a colaboração da FADIR e de professores que tem uma vasta 
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experiência nesta área. A Diretora Derocina Alves Campos Sosa parabenizou a Profa. Leni Beatriz 
Correia Colares pela iniciativa e destacou a sua experiência e propriedade quanto pesquisadora na 
área para coordenar e atuar neste curso de capacitação. Posto em votação a Indicação 037/2014 
foi aprovada por unanimidade pelo Conselho. e) Indicação 038/2014:  Alteração Curricular Curso 
de Pedagogia.  I Relatório: A direção do Instituto recebeu para análise e parecer a proposta de 
alteração curricular do curso de Pedagogia no que concerne à solicitação da exclusão das 
disciplinas Psicologia da Educação (código 09435) e Psicologia da Educação dos Portadores de 
Necessidades Especiais (código 10375) e a inclusão no QSL do curso das disciplinas Psicologia da 
Educação (código 10518) e Psicologia da Infância e da Adolescência (código 09459) já existentes 
em caráter obrigatório no 1º e 2º período do curso respectivamente. Solicitou ainda, a criação e 
inclusão no QSL do curso da disciplina Psicologia da Educação Especial com as seguintes 
especificações: Lotação: ICHI, Código: a determinar; Caráter: obrigatória; créditos: 4; Duração: 
Semestral; Localização no QSL: 7º semestre/4º ano; Carga horária total: 60h; Carga horária 
semestral: 4 h/a; Sistema de Avaliação: 1; Ementa: Análise da relação entre barreiras de 
acessibilidade e inclusão de pessoas com deficiência e/ou necessidades específicas. Antropologia 
e Etiologia da educação especial; modos de conceituação, classificação, prevenção da diversidade 
das pessoas com deficiência e/ou necessidades específicas; diagnóstico multidisciplinar e os 
distintos aspectos de intervenção junto aos sujeitos e suas famílias; educação, profissionalização e 
integração social; intervenção pedagógica: identificação, encaminhamento, qualificação, 
acolhimento, acessibilidade, adaptações curriculares, avaliação diferenciada, mediador entre aluno 
e tratamento; papel da psicopedagogia e das professoras do atendimento educacional 
especializado nas salas de recursos multifuncionais; políticas públicas em educação e educação 
inclusiva. II Conclusão: Pelo exposto, indicamos para aprovação a proposta de alteração curricular 
do curso de Pedagogia no que concerne a solicitação de exclusão das disciplinas Psicologia da 
Educação (código 09435) e Psicologia da Educação dos Portadores de Necessidades Especiais 
(código 10375) e a inclusão no QSL do curso das disciplinas Psicologia da Educação (código 
10518) e Psicologia da Infância e da Adolescência (código 09459) já existentes em caráter 
obrigatório no 1º e 2º período do curso respectivamente. Solicitou ainda, a criação e inclusão no 
QSL do curso da disciplina Psicologia da Educação Especial conforme as especificações acima 
descritas. Posto em votação a Indicação 038/2014 foi aprovada pelos conselheiros. Antes de iniciar 
a apresentação das 039, 040 e 041/2014 a Diretora Derocina Alves Campos Sosa informou aos 
presentes que o MEC através da Lei Nº 11.645, de 10 março de 2008  passou a exigir que todos os 
cursos de licenciatura incluíssem no seu QSL disciplinas obrigatórias que abordassem temas 
relevantes, dentre elas e sob-responsabilidade do ICHI – área de História, temos as disciplinas que 
trabalham a temática “História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena”. Complementou que se tratando 
de disciplinas obrigatórias o ICHI deve ofertar e mencionou que em função da grande procura de 
todas as licenciaturas (obrigatória) e bacharelado (optativa) será necessário pleitear, em um futuro 
próximo uma vaga para professor de história, pois de acordo com a Diretora atualmente a História 
conta com 10 professores. f) Indicação 039/2014 : Solicitação de Oferta de Disciplina – ICB.  I 
Relatório: a Diretora do ICHI recebeu para análise e parecer a solicitação da oferta das disciplinas 
Cultura Afro-Brasileira (código 10347) e História da cultura Indígena (código10373) para o curso de 
Ciências Biológicas Licenciatura com a inclusão no QSL do curso. A área de História Consultada 
manifestou-se favoravelmente. II Conclusão: Pelo exposto, indicou para aprovação a solicitação da 
oferta das disciplinas Cultura Afro-Brasileira (código 10347) e História da cultura Indígena 
(código10373) para o curso de Ciências Biológicas Licenciatura com a inclusão no QSL do curso. 
Posto em votação a Indicação 039/2014 foi aprovada pelo Conselho.  g) Indicação 040/2014:  
Solicitação de Oferta de Disciplina – IMEF . I Relatório: a direção do ICHI para análise e parecer o 
Mem. 116/2014 de solicitação da oferta da disciplina Diversidade Cultural e Relações Étnico-
Raciais (código 10565D) para o curso de Ciências- modalidade EaD em caráter obrigatório. 
Conforme descrição a seguir: Disciplina: Diversidade cultural e relações étnico-raciais, Lotação: 
ICHI, Código: 10565D, Duração: semestral, Caráter: obrigatória, Localização no QSL: 3o semestre, 
CH total: 75h, CH semanal: 05 horas, Créditos: 05, Sistema de avaliação: I, Ementa: A questão 
étnico-racial no Brasil a partir da formação do pensamento brasileiro sobre os conceitos de raça, 
cultura e etnia. Problematização das concepções de raça, racismo e etnicidade. A questão das 
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raças no pensamento brasileiro. O cientificismo e as teorias racialistas no século XIX e início do XX. 
As relações de alteridade e cultura. As questões étnico-raciais no Brasil e na escola; atividades 
formativas (prática pedagógica). A área de História consultada manifestou-se favoravelmente. Pelo 
exposto, a direção indicou para aprovação a solicitação da oferta disciplina Diversidade Cultural e 
Relações Étnico-Raciais (código 10565D) para o curso de Ciências- modalidade EaD. A Indicação 
040 foi aprovada pelos conselheiros. A Profa. Dra. Cassiane de Freitas Paixão, da área de 
Sociologia se manifestou no sentido de que se faça uma discussão sobre a necessidade da criação 
de uma área que trate das relações étnicas e da diversidade na FURG para que as demandas da 
Universidade sejam adequadamente atendidas. h) Indicação 041/2014:  Oferta de Disciplina – 
ICEAC - I Relatório: a direção do ICHI recebeu para análise e parecer à solicitação da oferta da 
disciplina História da Cultura Afro-Brasileira e Indígena (código 10653) para o curso de Ciências 
Econômicas em caráter optativo. A área de História foi consultada e manifestou-se favoravelmente. 
II Conclusão: Pelo exposto, a direção indicou para aprovação a solicitação da oferta disciplina 
História da Cultura Afro-Brasileira e indígena (código 10653) para o curso de Ciências Econômicas 
em caráter optativo. Posto em votação a Indicação 041/2014 foi aprovada por unanimidade pelos 
conselheiros. Após a apresentação das indicações a diretora passou a palavra para os membros 
das Câmaras. 2) Parecer da Câmara de Ensino: a) Parecer 011/201 4: Assunto: A memória das 
instituições e sua relação com a avaliação de acerv os fotográficos.  Interessada: Profa. 
Luciana Souza de Brito. Relatora: Prof.ª  Cassiane Freitas Paixão. I – Relatório: A Câmara de 
Ensino do Conselho do ICHI recebeu para análise e parecer o projeto denominado “A memória 
das instituições e sua relação com a avaliação de acervos fotográficos”. O projeto tem como 
propósito relacionar os conhecimentos adquiridos nas disciplinas de Arquivos Especiais, Análise e 
Seleção de Documentos de arquivos, com ênfase na sua aplicabilidade aos acervos fotográficos. 
II – Voto da relatora: a) Fundamentação: A relatora constatou que o formulário resumido de 
projetos está devidamente preenchido, constando todas as etapas e práticas do projeto. b) 
Parecer: Pelo exposto a relatora é favorável à aprovação do projeto. Após a apresentação o 
Parecer 011/2014 foi posto em votação e aprovado por unanimidade pelos membros do Conselho. 
3) Parecer da Câmara de Extensão: a) Parecer 007/20 14: Assunto: Atividades de extensão.  
Interessados: Professores do ICHI. Relator: Vinícius Lisboa Nunes. I – Relatório: A Câmara de 
Extensão do Conselho do ICHI recebeu para análise e parecer os seguintes documentos: Projeto 
de Extensão:  Voz Ativa , com realização prevista para o período de 01/05/2014 a 31/12/2014. A 
atividade de extensão tem como objetivos: oferecer plantão psicológico para aqueles que 
experienciam as situações de violação de seus direitos sexuais; disponibilizar a acolhida, a escuta 
e a orientação à vítima; disseminar as possibilidades de enfrentamento da violência sexual; 
possibilitar a denúncia de situações de violência dentro do espaço acadêmico e fomentar a 
formação de profissionais da psicologia comprometidos e aptos a disseminar uma modalidade de 
atendimento da violência sexual. O projeto está sob coordenação da Prof.ª Dra. Simone dos 
Santos Paludo. Projeto de Extensão:  Protagonizar para construir: Um projeto de interven ção 
para adolescentes , com realização prevista para o período de 01/07/2014 a 31/12/2014. A 
atividade de extensão tem como objetivo geral: Proporcionar através das atividades de interação, 
um espaço de diálogo e reflexão sobre a sexualidade, a violência sexual e a promoção da saúde 
incentivando a prática do protagonismo juvenil.  O projeto está sob coordenação da Prof.ª Dra. 
Simone dos Santos Paludo. Projeto de Extensão:  ZINE-Rua: desenhando saberes , com 
realização prevista para o período de 01/07/2014 a 31/12/2014. A atividade de extensão tem como 
objetivos: Promover à população local acesso a informação científica a respeito de trabalhos 
realizados na universidade, estimular o protagonismo comunitário, estabelecer uma via de 
comunicação entre as instituições, públicas ou privadas, especialmente aquelas envolvidas com a 
promoção de saúde, educação e serviço social, permitir ao universitário produzir academicamente 
enquanto se vê menos atrelado ao rigor metodológico dos artigos, dando espaço a expressão 
gráfica e artística, coordenado pela Prof.ª Dra. Simone dos Santos Paludo. Projeto de Extensão:  
Plantão psicológico na Delegacia Especializada de A tendimento à Mulher , com realização 
prevista para o período de 01/04/2014 a 01/12/2014. A atividade de extensão tem como objetivo 
geral: Possibilitar a experiência de plantão psicológico às mulheres vítimas atendidas na 
Delegacia de Polícia Especializada de Atendimento a Mulher (DEAM) na cidade do Rio Grande. O 
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projeto está sob coordenação da Prof.ª Dra. Simone dos Santos Paludo e o Evento: XVIII 
Semana Acadêmica de Geografia – Globalização e Natu reza: As inovações transcorridas na 
sociedade , realizado no período de 10/12/2012 a 14/12/2012. A atividade de extensão teve como 
objetivo geral: Incentivar o intercâmbio científico a respeito dos temas geográficos e de outros 
ramos do conhecimento, entre os profissionais da geografia, através de debates entre os 
especialistas e os estudantes da geografia e áreas afins e está sob a coordenação do Prof. Dr. 
Ulisses Rocha de Oliveira (Projeto e Relatório). II - Voto do relator: a) Fundamentação: Os 
projetos e relatórios de extensão descritos 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. Após a apresentação as ações de extensão 
apresentadas no Parecer 007/2014 foram aprovadas pelos conselheiros do ICHI. 4) Parecer da 
Câmara de Pesquisa: a) Parecer 007/2014: Assunto: Projetos e Relatórios de Pesquisa: 
Relatora: Ana Claudia Borges Saraiva: I – Relatório: A Câmara de Pesquisa do Conselho do ICHI 
recebeu, para análise e parecer, os Projetos de Pesquisa, conforme segue: Registro nº 092/2014: 
Escuta e orientação à mulher vítima de violência: R elato de experiência de um plantão 
psicológico na Delegacia de Polícia Especializada d e Atendimento à Mulher (DEAM) na 
cidade do Rio Grande – RS , sob responsabilidade da Prof.ª Dra. Simone dos Santos Paludo; 
Registro nº 093/2014: Violência contra crianças e adolescentes: proposta de intervenção em 
grupo para cuidadores abusivos , sob responsabilidade da Prof.ª Dra. Simone dos Santos 
Paludo; Registro nº 098/2014: Avaliação e promoção do desenvolvimento positivo en tre 
jovens em situação de vulnerabilidade social de responsabilidade da Prof.ª Dra. Simone dos 
Santos Paludo; Registro nº 099/2014: O uso de práticas de mindfulness no manejo de 
estresse: teste de eficácia em grupo de intervenção , sob responsabilidade da Prof.ª Dra. Vera 
Torres das Neves; Registro nº 100/2014: O El Ninõ e a Enchente de 1941 em Rio Grande: 
impacto sócio-econômico e ruptura do cotidiano , Registro nº 0101/2014: Moysés Vellinho: 
historiador e crítico literário ; e Registro nº 0102/2014: Memória & História  estando estes 
projetos sob a responsabilidade do Prof. Dr. Luiz Henrique Torres. A Câmara de Pesquisa do 
Conselho do ICHI também recebeu, para análise e parecer, três Relatórios de Projetos de 
Pesquisa, sob responsabilidade do Prof. Dr. Luiz Henrique Torres, conforme relação abaixo: 
Registro nº 0103/2014: O El Ninõ e a Enchente de 1941 em Rio Grande ; Registro nº 0104/2014: 
Moysés Vellinho: historiador e crítico literário;   e, Registro nº 0105/2014: Memória & História 
da Cidade do Rio Grande . II – Voto da Relatora: a) Fundamentação: Após a análise foi verificado 
que os Projetos de Pesquisa acima listados; e os Relatórios de Projetos de Pesquisa 103/2014, 
104/2014 e 105/2014 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, a 
Câmara votou pela aprovação dos projetos e relatórios de Pesquisa acima especificados. Posto 
em votação o Parecer 007/2014 da Câmara de Pesquisa foi aprovado por unanimidade pelos 
conselheiros. 5) Assuntos Gerais: a) Conselho do ICHI:  a Diretora Derocina Alves Campos 
Sosa reinterou as boas vindas e explicou para os novos servidores a estrutura e o funcionamento 
do Conselho do ICHI, solicitou também que todos acessassem o site da Furg e do Instituto - 
www.ichi.furg.br – para conhecer um pouco mais a Universidade. b) Fórum de pesquisa:  a 
Diretora Derocina Alves Campos Sosa participou, no CIDEC Sul, do Fórum Institucional de 
Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação Tecnológica da FURG onde o evento buscou identificar 
demandas da comunidade científica da Universidade em relação à pesquisa, inovação e 
desenvolvimento tecnológico, bem como auxiliar na construção de políticas e ações relacionadas 
ao tema, através de grupos de discussão. Mencionou que nestes grupos de discussões e na sala 
onde participou apenas ela estava presente representando o ICHI e destacou a importância de 
que mais pessoas participem das atividades como forma de se interar das ações da universidade 
e das perspectivas de desenvolvimento de pesquisas. Disse que o evento foi divulgado na página 
da Furg e a secretaria do ICHI encaminhou e-mail com o convite para todos e pediu uma maior 
participação do Instituto nestas ações.  c) Acolhida aos novos servidores:  a Profa. Dra. Renata 
Braz Gonçalves mencionou que seria importante ter um momento e uma atividade para receber os 
novos servidores e citou o exemplo das ações da Acolhida Cidadã, nesta linha disse que o 
Instituto poderia fazer uma apresentação dos espaços da Universidade, as principais áreas que os 
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servidores terão contato para que aos poucos pudessem se familiarizar com os locais e também 
se colocou à disposição para auxiliar no desenvolvimento desta proposta. d) Atuação da área de 
Arqueologia:  o Prof. Dr. José Alberioni dos Reis informou que uma equipe de arqueólogo irá 
iniciar um trabalho de escavamento no Campus Carreiro. Este trabalho, de acordo com o 
conselheiro, será desenvolvido até o mês de setembro e tem como objetivo verificar evidências 
arqueológicas pré e pós-colonial. Comentou também que além deste trabalho de mapeamento 
para atender demandas de obras e melhorias no Campus, os alunos do curso de Arqueologia 
terão um importante espaço de qualificação tanto para a realização de estágios quanto para o 
desenvolvimento de estudos e pesquisas na área. A Diretora Derocina Alves Campos Sosa 
parabenizou a área e solicitou que os projetos fossem registrados no ICHI. e) Núcleo da Terceira 
Idade (NUTI): a vice-diretora Profa. Dra. Denise Maria Maciel Leão que é uma das coordenadoras 
do Projeto junto a Furg solicitou que as áreas e os presentes divulgassem o projeto para a 
comunidade e destacou que se trata de um programa guarda chuva e que abaixo dele tem mais 
22 projetos destinados a pessoas da comunidade com idade superior a 60 anos. Informou que as 
inscrições estão abertas para os projetos de 2014. As atividades ocorrerão no Centro Esportivo e 
no Prédio da Psicologia, no Campus Carreiros e as informações das oficinas, horários estão na 
página da Furg. Dentre os projetos destacou que alguns já estão com todas as vagas 
preenchidas, a exemplo da dança e ginástica, mas mencionou que tem outras modalidades a 
exemplo de língua espanhola, inglesa e francesa, fotografia, informática para iniciantes, 
informática avançada e teatro. f) PET Turismo - SVP:  a Profa. Msc. Melise de Lima Pereira 
informou que o PET Turismo participou das atividades em comemoração ao aniversário do Taim 
em parceria com o ICB. 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. 

 
 __________________________________________ 
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Diretora do ICHI 
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