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Aos doze dias do mês de agosto de 2014, às 14h, reuniram-se no Prédio do ICHI – Sala de 
reuniões - Campus Carreiros da 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, Denise Maria Maciel Leão, Derocina Alves 
Campos Sosa,  Dhion Carlos Hedlund, Jaciel Gustavo Kunz, Juarez José Rodrigues Fuão, Renata 
Braz Gonçalves, Leni Beatriz Correia Colares, Vinicius Lisboa Nunes, Rafael Masson e demais 
convidados. Não estiveram presentes, mas justificaram a ausência e foram substituídos pelos seus 
suplentes os seguintes servidores Angélica Corvello Schwalbe representada por Elisangela Gorete 
Fantinel, Max Marcell Oliveira da Silva representado por Paulo Afonso Pires Junior, Mateus de 
Moura Rodrigues representado por Sérgio Renato Lampert, Maurício Ragagnin Pimentel 
representado por Melise de Lima Pereira, Simone Emiko Sato, representada por Susana da Silva 
Veleda, Solismar Fraga Martins representado por César Augusto Ávila Martins. Justificaram a 
ausência e não tiveram representantes os servidores Cassiane de Freitas Paixão, Daniel Prado, 
Egeu Gomez Esteves, José Alberione dos Reis e Rossana Madruga Telles. Os representantes 
discentes Sabrina da Rosa Freitas, Alexandre Adolf Costa Jacuniak, Fábio Lopes e Victor Vargas 
Soares Pepino e os servidores Jarbas Greque Acosta, Julia Silveira Matos, Leticia Langlois Oliveira 
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 para os participantes e 
na sequência apresentou as indicações de sua autoria: 1) Indicação:  a) Indicação 042/2014:  
Assunto: Inclusão e Exclusão de Disciplina – IE.  Relatório: A Direção do ICHI recebeu para 
análise e parecer à proposta de alteração curricular do curso de Pedagogia no que concerne à 
solicitação da exclusão da disciplina Sociologia da Educação (código 09282) e a inclusão no QSL 
do curso da disciplina Elementos Sociológicos da Educação (código 09437) já existente em caráter 
obrigatório no 1º período do curso. A área de Sociologia foi consultada e manifestou-se favorável.  
Conclusão: Pelo exposto, a Direção indicou para aprovação a proposta de alteração curricular do 
curso de Pedagogia conforme descrito acima. Posto em votação a Indicação 042/2014 foi aprovada 
por unanimidade pelos conselheiros. b) Indicação 043/2014:  Assunto: Participação de docente 
no projeto Red  Interuniversitaria de Estudios Patr imoniales, Indusria y Ambiente RED PIA da 
Universidad Nacional de Lanús, Buenos Aires, Argent ina.  Relatório: A Direção do ICHI recebeu 
para análise e parecer a solicitação da participação do prof. Artur Henrique Franco Barcelos para 
integrar o projeto Red  Interuniversitaria de Estudios Patrimoniales, Indusria y Ambiente RED PIA 
da Universidad Nacional de Lanús, Buenos Aires, Argentina. A área de Arqueologia e Antropologia 
do ICHI se manifestou favoravelmente à referida participação que não acarretará ônus à área e ao 
Instituto. Conclusão: Pelo exposto a direção indicou para aprovação a participação do prof. Artur 
Henrique Franco Barcelos para integrar o projeto Red Interuniversitaria de Estudios Patrimoniales, 
Indusria y Ambiente RED PIA da Universidad Nacional de Lanús, Buenos Aires, Argentina. Posto 
em votação a Indicação 043/2014, foi aprovada por unanimidade pelos conselheiros. A profa. 
Adriana Fraga da Silva explicou que se trata de um intercâmbio que possibilitará trocas de 
conhecimento entre as instituições envolvidas e também está previsto a participação de 
acadêmicos nesta atividade e destacou que não haverá aporte financeiro do ICHI. c) Indicação 
044/2014: Assunto: Indicação das professoras Cassiane Paixão  como coordenadora e Leni 
Colares como coordenadora adjunta do Curso de Socio logia para o Ensino Médio- 
modalidade EaD. Relatório: a Direção do ICHI recebeu para análise e parecer à solicitação da 
indicação das professoras Cassiane Paixão e Leni Colares como coordenadora e coordenadora 
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adjunta do Curso de Sociologia para o Ensino Médio - modalidade EaD. A indicação foi aprovada 
pela área de Sociologia do ICHI. Conclusão: Pelo exposto, a Direção aprovou a indicação das 
professoras Cassiane Paixão e Leni Colares como coordenadora e coordenadora adjunta do Curso 
de Sociologia para o Ensino Médio - modalidade EaD. Posto em votação a Indicação 044/2014 foi 
aprovada por unanimidade pelos membros do Conselho. d) Indicação 045/2014: Assunto: 
Proposta de Extensão “Programa de Salvamento arqueo lógico na Praça Tamandaré: 
cotidiano e excluídos na modernidade riograndina”. Relatório: A Direção do ICHI recebeu para 
análise e parecer à proposta de extensão “Programa de Salvamento arqueológico na Praça 
Tamandaré: cotidiano e excluídos na modernidade riograndina”, coordenada pela Prof.ª Beatriz 
Thiesen. A proposta encontra-se devidamente registrada no Sig Proj. Conclusão: Pelo exposto, a 
Direção indicou para aprovação a proposta de extensão. Posto em votação a Indicação 045/2014 
foi aprovada por unanimidade.  e) Indicação 046/2014: Assunto: participação do professor José 
Roberto de Lima Dias para atuar no curso de Especia lização em Educação de Jovens e 
Adultos na Diversidade- modalidade EaD – Mem. 158/2 014 - IE. Relatório: A Direção do ICHI 
recebeu para análise e parecer a solicitação da participação do professor José Roberto de Lima 
Dias para atuar no curso de Especialização em Educação de Jovens e Adultos na Diversidade- 
modalidade EaD do Instituto de Educação a partir do 1º semestre de 2015. Ressalte-se que a 
participação do professor não deverá comprometer suas atividades junto ao ICHI. Conclusão: Pelo 
exposto, a Direção indica para aprovação a solicitação da participação do professor José Roberto 
de Lima Dias para atuar no curso a partir do 1º semestre de 2015. A Indicação 046/2014 foi 
aprovada por unanimidade pelo Conselho. f) Indicação 047/2014:  Assunto: Posicionamento da 
área de Sociologia do ICHI quanto à solicitação de redistribuição do prof. Ricardo Severo da 
Unipampa e Remoção da profa. Eliza Mara Lozano Cost a. Relatório: a Direção do ICHI recebeu 
para análise e parecer o posicionamento da área de Sociologia do ICHI quanto à solicitação de 
redistribuição do prof. Ricardo Severo da Unipampa para a FURG. A área deliberou pelo aceite do 
pedido do prof. Ricardo Gonçalves Severo (processo nº 23116.005293/2014-23) e na mesma 
oportunidade se manifestou favoravelmente à remoção a pedido da Prof.ª Eliza Lozano Costa para 
o Câmpus de São Lourenço do Sul (processo nº 23116.005403/2014-57). Conclusão: Pelo exposto, 
a Direção indicou para aprovação o posicionamento da área de Sociologia do ICHI quanto à 
solicitação de redistribuição do prof. Ricardo Gonçalves Severo da Unipampa para a FURG e a 
remoção a pedido da Prof.ª Eliza Lozano Costa para o Câmpus de São Lourenço do Sul. Após 
esclarecimentos da Profa. Leni Beatriz Correia Colares, a Indicação 047/2014 foi posta em votação 
e aprovada por unanimidade pelo Conselho do ICHI. g) Indicação 048/2014:  Assunto: Abertura 
de Edital de Concurso Público – Turismo (Gastronomi a). Relatório: a Direção recebeu para 
análise e parecer, a solicitação da abertura de concurso público da área de Turismo. O formulário 
vem com as especificações recomendadas e a descrição do perfil do profissional recomendado. 
Conclusão: Pelo exposto, indicamos para aprovação da solicitação da abertura de concurso público 
da área de Turismo conforme descrito no formulário anexo 01. Após a apresentação do formulário o 
Conselho aprovou por unanimidade a Indicação 048/2014. g) Indicação 049/2014:  Assunto: 
Abertura de Edital de Concurso Público – Turismo (E ventos). Relatório: a Direção do Instituto 
recebeu, para análise e parecer, a solicitação da abertura de concurso público da área de Turismo. 
O formulário vem com as especificações recomendadas e a descrição do perfil do profissional 
recomendado. Conclusão: Pelo exposto, indicamos para aprovação da solicitação da abertura de 
concurso público da área de Turismo conforme descrito no anexo 02. Após a apresentação do 
formulário a Indicação 049/2014 foi posta em votação e aprovada por unanimidade pelo Conselho 
do ICHI. Na sequência a Diretora Profa. Derocina Alves Campos Sosa passou a palavra para os 
membros das Câmaras. 2) Câmara de Extensão: a) Parecer 008/2014:  Assunto: Atividades de 
Extensão.  Interessados: Professores e técnicos do ICHI - Relator: Vinícius Lisboa Nunes. 
Relatório: A Câmara extensão do Conselho do ICHI recebeu para análise e parecer os seguintes 
documentos: Programa: Memória Biblio: memória institucional do curso de Biblioteconomia 
da FURG, sob a coordenação da professora Márcia Carvalho Rodrigues com realização prevista 
para o período de 01/09/2014 a 20/12/2014. O projeto de extensão tem como objetivo geral 
resgatar a memória do curso de Biblioteconomia da Universidade Federal do Rio Grande. Relatório 
final de evento: Seminário Ensino Médio Politécnico : Novas Perspectivas e Desafios , sob a 
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responsabilidade da professora Júlia Silveira Matos realizado no período de 01/11/2013 a 
31/12/2013. O Seminário logrou êxito nos objetivos propostos inicialmente que visavam: Congregar 
professores da educação básica, professores universitários, alunos do curso de Licenciatura em 
história e Alunos do Ensino Médio; Apresentar e Problematizar as novas perspectivas que 
envolvem o Ensino Médio Politécnico, suas concepções teóricas e metodologias; Auxiliar os 
professores e alunos de licenciatura na compreensão desta proposta que requer novas abordagens 
pedagógicas com maior articulação das áreas de conhecimento; Promover a troca de experiências 
escolares em relação ao modo como está sendo implantado o ensino politécnico nas diferentes 
escolas estaduais de Pelotas e Rio Grande. 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. Posto em votação o Parecer 008/20014 da Câmara de 
Extensão foi aprovado por unanimidade pelo Conselho do Instituto. 3) Câmara de Pesquisa: Na 
sequência a Profa. Adriana Fraga da Silva apresentou o seguinte parecer: a) Parecer 010/2014:  
Relator: Prof. Dr. Danilo Vicensotto Bernardo. Relatório: A Câmara de Pesquisa do Conselho do 
ICHI recebeu, para análise e parecer, o projeto intitulado “Análise geoambiental do município de 
Rio Grande – RS”  sob coordenação da Profa. Dra. Simone Emiko Sato.  Voto do relator: a) 
Fundamentação: A câmara de pesquisa recebeu para análise e parecer o projeto de pesquisa 
acima elencado. Trata-se de pesquisa vinculada ao Programa de Pós-Graduação em Geografia – 
PPGEO do ICHI-FURG, desenvolvido sob responsabilidade da Profa. Dra. Simone Emiko Sato, 
envolvendo, ainda, a participação de docentes da FURG e de outra IES, conferindo caráter 
interinstitucional ao projeto, além de alunos de graduação da própria instituição. Tais informações 
estão plenamente oferecidas nos quadros 1.10 a 1.13 (página 2) do projeto de pesquisa, embora 
seja necessária uma pequena revisão nas informações prestadas (em relação ao número, três ou 
quatro, de alunos envolvidos). A pesquisa objetiva a elaboração de instrumentos que subsidiem o 
planejamento ambiental, através da elaboração e análise de mapas temáticos, do município de Rio 
Grande, RS. A importância de tal atividade, o planejamento geoambiental desta área, é facilmente 
justificável dada às características físicas, históricas e sócio-econômicas dos sistemas litorâneos, 
constituindo importante ferramenta analítica e comparativa para a compreensão, e planejamento, 
da ocupação do ambiente.  Para o desenvolvimento da pesquisa, é proposta a integração de dados 
oriundos de análises e observações de características geoambientais das paisagens, 
contemplando, assim, características físicas, biológicas e sociais da área em questão, o que 
possibilita a identificação de fenômenos ambientais e sociais, além de suas interações, bem como 
suas implicações à ocupação e uso da terra. Tal abordagem, comumente utilizada em pesquisas 
fundamentadas na Teoria Geral dos Sistemas e na Teoria dos Sistemas Complexos é plenamente 
adequada ao desenvolvimento da pesquisa proposta pela Dra. Sato, assim como o cronograma por 
ela apresentado. Cabe ressaltar, no entanto, que, como indicado no quadro 7, a pesquisadora não 
apresenta expectativa de produção acadêmica decorrente da pesquisa, o que é de se estranhar 
dada sua relevância.  b) Parecer: Tendo em vista o exposto, votamos pela aprovação do projeto de 
pesquisa apresentado, sem prejuízo às eventuais correções que possam ser realizadas. Após a 
apresentação o Parecer da Câmara de Pesquisa nº 010/2014 foi posto em votação e aprovado por 
unanimidade pelos Conselheiros. 4) Assuntos Gerais: a) Marca ICHI:  o Prof. Juarez José 
Rodrigues Fuão solicitou maior atenção no uso da logomarca do ICHI em documentos e cartazes e 
alertou que é fundamental que quando for utilizado a logo às atividades devem passar pela área a 
que a proposta/projeto esteja vinculado e também deve ser validado no Conselho do ICHI como 
forma de compartilhar as ações, registrar junto ao Conselho e órgãos competentes e garantir uma 
maior adesão as atividades.  b) Projeto Extensão PERG:  o Profa. Leni Beatriz Correia Colares 
informou que no dia 15 de agosto haverá um evento na Penitenciária Estadual de Rio Grande 
(PERG) para celebrar oficialmente a parceria entre a PERG e a Furg na realização do curso de 
aperfeiçoamento – Segurança Pública, Prisões e Democracia - para os profissionais que atuam 
no contexto carcerário, que será realizado no período de setembro a novembro de 2014. De acordo 
com a coordenadora do projeto, Profa. Leni Beatriz Correia Colares trata-se de um projeto 
experimental, com duração de 03 meses e multidisciplinar. Conta com a parceria da FaDir e do 
ICHI onde terá, no seu quadro de instrutores, professores das áreas do Direito, Sociologia e Serviço 
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Social que trabalham com a temática segurança pública. Informou que o Estado tem projetos 
importantes juntos aos apenados, a exemplo do EJA e Bibliotecas, mas ainda há uma demanda 
bastante expressiva em relação à segurança pública e prisões e destacou quanto à possibilidade 
de que no futuro seja criado um curso de especialização sobre este assunto. A Diretora Derocina 
Alves Campos Sosa mencionou que está feliz com o projeto e o envolvimento da Sociologia neste 
trabalho o que vem corroborar, ainda mais, na caminhada para a criação de um curso de 
graduação da área. c) Representantes do ICHI na Comissão Interna  de A valiação e 
Planejamento:  a Diretora Derocina Alves Campos Sosa leu o Mem. 212/2014 do ICHI referente a 
demanda solicitada pela Proplad, através do Mem. 187/2014, sobre a indicação de representantes 
do Instituto para fazer parte da Comissão que irá avaliar o ciclo do Planejamento Estratégico. 
Destacou que o ICHI estará representado pelos servidores Simone Emiko Sato, Cristiano Ruiz 
Engelke, Paulo Afonso Pires Junior e pelo acadêmico Alexandre Silva da Silva, agradecendo a 
participação dos mesmos e destacou a relevância deste trabalho para o Instituto e para a FURG.  
d) Novos servidores:  a Diretora Derocina Alves Campos Sosa apresentou as novas servidoras do 
ICHI que irão atuar na secretaria - Sibelle Cardia Pinho de Souza e Vanessa dos Santos Moura - e 
disse que o Instituto receberá mais um novo funcionário para a secretaria. Apresentou o Eder 
Leandro Bayer Maier, que atuará como docente na área de Geografia. Informou também que em 
Santa Vitória do Palmar tem uma nova servidora, Alice Leoti Silva, que atuará no laboratório dos 
novos cursos e a Priscila Gayer que atuará como docente no Câmpus de Santa Vitória e deu as 
boas-vindas a todos, desejando-lhes sucesso. e) Programa Porto do Rio Grande:  A Profa. Renata 
Braz Gonçalves informou que Grupo de Trabalho da FURG com a participação dos integrantes do 
Grupo de Trabalho – SUPRG no planejamento do Sistema Integrado de Gestão do Complexo 
Cultural do Porto do Rio Grande, designada pela Portaria nº 196/2014 FURG concluiu uma das 
etapas propostas, a de diagnóstico. Como produto deste diagnóstico, de acordo com a Profa. 
Renata Braz Gonçalves foi elaborado um relatório pelo GT que é formado pelas professoras 
Carmem Gessilda Burgert Schiavon, Luciana Souza de Brito, Renata Braz Gonçalves, Roberta 
Pinto Medeiros, Simone Emiko Sato e Elisângela de Felippe Rodrigues da Silveira. A estrutura 
deste trabalho apresenta-se da seguinte maneira: uma breve descrição geral dos locais e suas 
possíveis potencialidades no âmbito patrimonial e cultural. Portanto a presente análise tem por 
base as visitas técnicas realizadas com a Superintendência do Porto do Rio Grande nas localidades 
Molhes da Barra, do Porto Novo, Porto Velho (todas em Rio Grande) e Cocuruto (em São José do 
Norte). Nesta direção, as indicações apresentadas refletem o olhar acerca do patrimônio cultural do 
Porto a partir da exploração e análise da oralidade e das memórias narrativas. A profa. Renata 
informou que o documento salienta oportunidades de projetos nas diferentes áreas, e que tão breve 
tenha resposta do Porto sobre as áreas prioritárias, o GT irá compartilhar o material com todos os 
servidores do ICHI para que possam avaliar as demandas, e caso tenham interesse, submeterem 
desenvolverem novos projetos à avaliação do Comitê FURG/SUPRG.  A diretora Derocina Alves 
Campos Sosa informou que este trabalho teve seu começou no início de 2014 por uma solicitação 
do Porto do Rio Grande e é uma atividade multidisciplinar, com diferentes áreas envolvidas e 
parabenizou a equipe pelo trabalho realizado. 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 - Arquivista – ICHI 
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ANEXO 01 - Gastronomia 
 

Formulário de abertura de Edital para Concurso Públ ico, 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 – ICHI 

 
Quantidade de vagas: 01 (uma). 
Origem das vagas: REUNI. 
Classe: Assistente-A, Nível 1. 
Área do conhecimento: Turismo (61300004) 
Matéria(s)/Disciplina(s): Alimentos e Bebidas, Elaboração de cardápios, Serviços de 
alimentação em meios de hospedagem, Gastronomia, Enologia, Coquetelaria, 
Higiene na produção de alimentos, Estágio I e II e Trabalho de Conclusão de Curso. 
Regime de Trabalho: 40h/DE 
Titulação mínima para ingresso: Graduação em Turismo, ou Hotelaria, ou 
Gastronomia ou Nutrição e Mestrado em Turismo, ou Hotelaria, ou Geografia, ou 
Memória Social e Patrimônio Cultural ou Nutrição. 
Títulos pontuados no Exame dos títulos: Mestrado em Turismo, ou Hotelaria, ou 
Geografia, ou Memória Social e Patrimônio Cultural ou Nutrição, ou Doutorado em 
Turismo, ou Hotelaria, ou Nutrição. 
Provas: ( X ) Escrita   ( X ) Didática   (  ) Prática 
Número de dias para inscrição: (  ) 15 dias úteis ( X ) 20 dias  
Indicação dos Membros da Banca Examinadora: 
          Profa. Me. Melise de Lima Pereira – Presidente 
          Profa. Dra. Dalila Rosa Hallal – Membro externo (UFPel) 
          Profa. Me. Krisciê Pertile – Membro 
          Profa. Dra. Gisele da Silva Pereira – Suplente externo (UFPel) 
          Profa. Me. Letícia Indart Franzen – Suplente 
Programa das Provas: (anexar o programa ao processo, mínimo 10 e máximo 15 
pontos) 
Tabela de Pontuação de Títulos: (anexar a tabela ao processo, seguindo Art.22 a 24 
da Deliberação 23/2012 -COEPEA) 
Data: 11/8/2014                                                       
Diretora da Unidade 
 
OBS: Lotação no Câmpus de Santa Vitória do Palmar, com atuação nos Cursos de 
Bacharelado em Hotelaria, Bacharelado em Turismo Binacional e Tecnologia em 
Eventos. 
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PROGRAMA DAS PROVAS 
 
1. Organização, planejamento e gestão de serviços de Alimentos &Bebidas. 
2. Planejamento de menus e cardápios. 
3. Planejamento e custos para produção de alimentos. 
4. Higiene e limpeza de áreas de Alimentos &Bebidas. 
5. Boas práticas de manipulação alimentos. 
6. Harmonização entre pratos e bebidas. 
7. Técnicas de preparo e serviços de coquetéis e drinks. 
8. Técnicas básicas de gastronomia. 
9. Enoturismo. 
10. Turismo e gastronomia. 
 
 

TABELA DE PONTUAÇÃO DE TÍTULOS 
 
I. GRAUS ACADÊMICOS (máximo 5,0 pontos).  
1.1 Doutorado 5,0 pontos  
1.2 Mestrado 2,0 pontos  
1.3 Especialização 1,0 ponto  
 
II. EXPERIÊNCIA DOCENTE (máximo 2.0 pontos).  
2.1 Monitoria 0,03 por semestre - máximo 0,15  
2.2 Docência no Ensino Fundamental e no Ensino Médio 0,1 por ano - Máximo 1,0  
2.3 Docência em nível superior 0,2 por semestre - Máximo 1,0  
2.4 Orientação de Iniciação científica 0,05 por semestre - Máximo 0,25  
2.5 Orientação de tese de doutorado 0,5 por tese - Máximo 1,0  
2.6 Orientação de dissertação de mestrado 0,3 por dissertação - Máximo 0,9  
 
III. PRODUÇÃO CIENTÍFICA (máximo 2.0 pontos).  
3.1 Participação em congressos, seminários, jornadas e similares - Máximo 1,0 ponto 

3.1.1 - Na área específica do concurso 0,2 por item 
3.1.2 - Em área correlata do concurso 0,1 por item  

 
3.2 Apresentação de trabalhos em congressos e similares com resumo publicado nos anais 
- Máximo 1,0 ponto 

3.2.1 - Na área específica do concurso 0,2 por item 
3.2.2 - Em área correlata do concurso 0,1 por item  

 
 
3.3 Apresentação de trabalhos em congressos e similares com artigo completo publicado 
nos anais. Máximo 0,9 ponto 

3.3.1 - Na área específica do concurso 0,3 por curso  
3.3.2 - Em área correlata do concurso 0,2 por curso 

 
 3.4 Publicações - Máximo 0,6 ponto 
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3.4.1 - Capítulos de Livros publicados  
3.4.1.1 Na área específica do concurso 0,3 por publicação  
3.4.1.2 Em área correlata do concurso 0,1 por publicação  

 
3.4.2 – Periódicos - Máximo 0,6 ponto 

3.4.2.1 Na área específica do concurso 0,3 por publicação  
3.4.2.2 Em área correlata do concurso 0,1 por publicação  

  
 
3.4.3 Livros publicados com ISBN - Máximo 0,5 ponto 

3.4.3.1Na área específica do concurso 0,5 por publicação  
3.4.3.2Em área correlata do concurso 0,3 por publicação  

 
 
IV. EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL NÃO-DOCENTE (outras atividades  
técnico-científicas, atividades extensionistas, atividades literárias ou artísticas).  
(máximo 1.0 ponto).  
 
4.1 Experiências administrativas, ligadas ao ensino - 0,1 por ano - Máximo - 0,5  
4.2 Experiência técnicas na área do concurso. 0,1 por atividade – Máximo - 0,5  
4.3 Estágios não-curriculares no mínimo de 30 dias, relacionados com a área do concurso. 
0,1 por estágio – Máximo 0,5  
4.4 Participação em bancas de pós-graduação 0,2 por banca - Máximo - 0,6  
4.5 Participação em bancas de concursos públicos 0,1 por concurso – Máximo 0,3  
4.6 Atividades de extensão como ministrante na área do concurso. Até 0,25 por atividade – 
Máximo 0,5  
4.7 Outros a critério da comissão. Até 0,1 por Atividade – Máximo 0,3. 
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ANEXO 02 - Eventos  
 
Formulário de abertura de Edital para Concurso Públ ico, 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: REUNI 
 
Classe: Assistente 
Área do conhecimento: Turismo (61300004) 
Matéria(s)/Disciplina(s): Organização de eventos I, II, III, e IV; Cerimonial e 
protocolo; Legislação do Turismo; Técnicas e elaboração de projetos; Qualidade e 
segurança em eventos; Design e decoração para eventos. 
Regime de Trabalho: Assistente-A, Classe A, Nível 1, 40 horas semanais com 
Dedicação Exclusiva. 
Titulação mínima para ingresso: Graduação em Turismo, ou Hotelaria, ou Eventos, 
ou Relações Públicas e Mestrado em Turismo, ou Hotelaria, ou Hospitalidade, ou 
Gestão de Negócios Turísticos, ou Administração, ou Ciências da Comunicação ou 
Comunicação Social. 
Títulos pontuados no Exame dos títulos: Mestrado em Turismo, ou Hotelaria, ou 
Hospitalidade, ou Gestão de Negócios Turísticos, ou Administração, ou Ciências da 
Comunicação ou Comunicação Social, ou Doutorado em Turismo, ou Hotelaria, ou 
Hospitalidade, ou Gestão de Negócios Turísticos, ou Administração, ou Ciências da 
Comunicação ou Comunicação Social. 
Provas:  (  x ) escrita   ( x  ) didática   (  ) prática 
Número de dias para inscrição: (  ) 15 dias úteis ( x ) 20 dias úteis  
Indicação dos Membros da Banca Examinadora  
          Prof. Me. Jaciel Gustavo Kunz – Presidente 
          Profª. Me. Priscila Gayer – Membro  
          Profª. Drª. Gisele Silva Pereira – Membro externo (UFPEL) 
          Profª. Me. Krisciê Pertile – Suplente 
          Profª. Drª. Dalila Rosa Hallal – Suplente externo (UFPEL) 
Programa das Provas: (anexo) 
Tabela de Pontuação de Títulos: (anexar a tabela ao processo, seguindo Art.22 a 24 
da Deliberação 23/2012 -COEPEA) 
Data: 11/08/2014                                                                
Diretor(a) da Unidade 
OBS: Anexar Ata do Conselho da Unidade com aprovação dos elementos 
constantes neste formulário. 
Lotação: Câmpus de Santa Vitória do Palmar 
Cursos: Turismo Binacional, Hotelaria e Tecnologia em Eventos 
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PROGRAMA DAS PROVAS 
 

1. Eventos: captação e prospecção. 
2. Planejamento de eventos. 
3. Logística e operacionalização de eventos. 
4. Cerimonial, protocolo e etiqueta. 
5. Turismo de negócios e eventos. 
6. Classificação de eventos. 
7. Hospitalidade e recepção em eventos. 
8. Eventos, design e acessibilidade. 
9. Segurança em eventos.  
10. Eventos e gestão da qualidade. 
11. Gestão socioambiental em eventos. 
12. Legislação aplicada a eventos. 

 
TABELA DE PONTUAÇÃO DE TÍTULOS 

 
I. GRAUS ACADÊMICOS (máximo 5.0 pontos).  
1.1 Doutorado 5,0 pontos  
1.2 Mestrado 2,0 pontos  
1.3 Especialização 1,0 ponto  
 
II. EXPERIÊNCIA DOCENTE (máximo 2.0 pontos).  
2.1 Monitoria 0,03 por semestre - máximo 0,15  
2.2 Docência no Ensino Fundamental e no Ensino Médio 0,1 por ano - Máximo 1,0  
2.3 Docência em nível superior 0,2 por semestre - Máximo 1,0  
2.4 Orientação de Iniciação científica 0,05 por semestre - Máximo 0,25  
2.5 Orientação de tese de doutorado 0,5 por tese - Máximo 1,0  
2.6 Orientação de dissertação de mestrado 0,3 por dissertação - Máximo 0,9  
 
III. PRODUÇÃO CIENTÍFICA (máximo 2.0 pontos).  
3.1 Participação em congressos, seminários, jornadas e similares - Máximo 1,0 ponto 

3.1.1 - Na área específica do concurso 0,2 por item 
3.1.2 - Em área correlata do concurso 0,1 por item  

 
3.2 Apresentação de trabalhos em congressos e similares com resumo publicado nos anais 
- Máximo 1,0 ponto 

3.2.1 - Na área específica do concurso 0,2 por item 
3.2.2 - Em área correlata do concurso 0,1 por item  

 
 
3.3 Apresentação de trabalhos em congressos e similares com artigo completo publicado 
nos anais. Máximo 0,9 ponto 

3.3.1 - Na área específica do concurso 0,3 por curso  
3.3.2 - Em área correlata do concurso 0,2 por curso 
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 3.4 Publicações - Máximo 0,6 ponto 

3.4.1 - Capítulos de Livros publicados  
3.4.1.1 Na área específica do concurso 0,3 por publicação  
3.4.1.2 Em área correlata do concurso 0,1 por publicação  

 
3.4.2 – Periódicos - Máximo 0,6 ponto 

3.4.2.1 Na área específica do concurso 0,3 por publicação  
3.4.2.2 Em área correlata do concurso 0,1 por publicação  

  
 
3.4.3 Livros publicados com ISBN - Máximo 0,5 ponto 

3.4.3.1Na área específica do concurso 0,5 por publicação  
3.4.3.2Em área correlata do concurso 0,3 por publicação  

 
 
IV. EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL NÃO-DOCENTE (outras atividades  
técnico-científicas, atividades extensionistas, atividades literárias ou artísticas).  
(máximo 1.0 ponto).  
 
4.1 Experiências administrativas, ligadas ao ensino - 0,1 por ano - Máximo - 0,5  
4.2 Experiência técnicas na área do concurso. 0,1 por atividade – Máximo - 0,5  
4.3 Estágios não-curriculares no mínimo de 30 dias, relacionados com a área do concurso. 
0,1 por estágio – Máximo 0,5  
4.4 Participação em bancas de pós-graduação 0,2 por banca - Máximo - 0,6  
4.5 Participação em bancas de concursos públicos 0,1 por concurso – Máximo 0,3  
4.6 Atividades de extensão como ministrante na área do concurso. Até 0,25 por atividade – 
Máximo 0,5  
4.7 Outros a critério da comissão. Até 0,1 por Atividade – Máximo 0,3 
 
 

 


