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Aos dois dias do mês de setembro de 2014, às 14 horas, reuniram-se no Prédio do ICHI – Sala de 
reuniões - Câmpus Carreiros - Universidade Federal do Rio Grande – FURG - para realização da 
reunião extraordinária do Conselho do Instituto de Ciências Humanas e da Informação com a 
presença dos seguintes membros: Angélica Corvello Schwalbe, Daniel Prado, Derocina Alves 
Campos Sosa,  Dhion Carlos Hedlund, Jaciel Gustavo Kunz, Jarbas Greque Acosta, José Alberione 
dos Reis, Juarez José Rodrigues Fuão, Julia Silveira Matos, Leni Beatriz Correia Collares, Maurício 
Ragagnin Pimentel, Mateus de Moura Rodrigues, Max Marcell Oliveira da Silva, Renata Braz 
Gonçalves, Rossana Madruga Telles, Simone Emiko Sato, Vanessa dos Santos Moura e Vinícius 
Lisboa Nunes e demais convidados. O servidor Solismar Fraga da Silva foi substituído por César 
Augusto Ávila Martins e o acadêmico Rafael Masson foi substituído por Elisabethe Pereira Sale. 
Não estiveram presentes e justificaram a ausência os servidores Adriana Fraga da Silva, Egeu 
Gomez Esteves, Fábio Dal Molin, Cassine de Freitas Paixão e Denise Maria Maciel Leão. Os 
representantes discentes Sabrina da Rosa Freitas, Alexandre Adolf Costa Jacuniak, Fábio Lopes e 
Victor Vargas Soares Pepino e os servidores Jussemar Weiss Gonçalves e Letícia Langlois Oliveira 
não justificaram a ausência. A Diretora do Instituto de Ciências Humanas e da Informação, Profa. 
Derocina Alves Campos Sosa deu inicio a reunião apresentando as Indicações de sua autoria e 
destacou que os assuntos referentes às demandas da FADIR e do ICEAC foram debatidos em 
reunião com a PROGRAD e a área de Turismo de Santa Vitória do Palmar e que, através do estudo 
do QSL e das ementas das disciplinas, houve o entendimento de que estas deveriam ser 
ministradas por um professor do ICHI. 1) Indicações: a) Indicação 050:  Assunto: Criação e 
Oferta de disciplinas para o curso de Relações Inte rnacionais – FADIR – Mem.92/2014. 
Relatório: a Direção do ICHI recebeu para análise e parecer a solicitação de oferta das disciplinas 
História das Relações Internacionais I; História das Relações internacionais II em caráter obrigatório 
e Formação da Sociedade Brasileira I; Formação da Sociedade Brasileira II e Integração Latino-
Americana  em caráter optativo o curso de Relações Internacionais da FADIR. Além disso, também 
foi solicitada a criação e oferta das seguintes disciplinas: Contexto Internacional Contemporâneo: 
Lotação ICHI com duração semestral e de caráter obrigatória. Está localizada no QSL 3º semestre, 
com carga horária total 60 horas e carga horária semanal 4 horas num total de 04 créditos. O 
sistema de avaliação é o sistema I. Pré-requisito(s): Teoria Geral das Relações Internacionais II. 
Ementa da disciplina: O Pós-Guerra Fria e suas Interpretações e Hipóteses (1989/2012). O Fim da 
História, a Nova Ordem Mundial e o Momento Unipolar. A Globalização e a Regionalização. A 
Desordem, o Choque das Civilizações e um Outro Mundo Possível. A Multipolaridade, a 
Desconcentração de Poder e a Não Polaridade. Problemas ambientais globais e principais 
desdobramentos; Contextos Internacionais Comparados: Lotação ICHI com duração semestral e de 
caráter obrigatória. Está localizada no QSL 4º semestre, com carga horária total 60 horas e carga 
horária semanal de 04 horas, num total de 04 créditos. O sistema de avaliação é o sistema I. Pré-
requisito(s): Fundamentos Jurídico-Políticos do Estado II. Ementa da disciplina: as questões 
metodológicas em política comparada. A América Latina como objeto de estudo comparado; 
Regimes políticos na América Latina. Formas de governo na América Latina. Corporativismos e 
fenômenos populistas. Após a avaliação da área de Turismo de Santa Vitória e de acordo com a 
FADIR e PROGRAD com o compromisso da disponibilização de uma vaga docente para o ICHI 
para atender os cursos de Relações Internacionais e Comércio Exterior é de entendimento que se 
crie e oferte as disciplinas acima mencionadas, condicionado à disponibilização de uma vaga 
docente para o ICHI. Conclusão: Pelo exposto, a direção indicou para aprovação a proposta de 
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oferta das disciplinas História das Relações internacionais I; História das Relações internacionais II 
e caráter obrigatório e Formação da Sociedade Brasileira I; Formação da Sociedade Brasileira II e 
Integração Latino-Americana em caráter optativo. A criação e oferta das disciplinas Contexto 
Internacional Contemporâneo e Contextos Internacionais Comparados em caráter obrigatório para 
o curso de Relações Internacionais da FADIR, condicionado á disponibilização de uma vaga 
docente para o ICHI atender os dois cursos. Posto em votação a Indicação foi aprovada por 
unanimidade pelos membros do Conselho do ICHI. A professora Leni Beatriz Correia Collares 
afirmou que pela análise das ementas o perfil para a vaga deve ser para a área de Ciências 
Sociais, para um cientista político. A contratação deste profissional é fundamental para atender as 
disciplinas e, para os cursos propostos Comércio Exterior e Relações Internacionais. O Prof. César 
Augusto Ávila Martins disse que terá uma importante discussão sobre este tema. A Diretora 
Derocina Alves Campos Sosa informou que neste momento o ICHI está conquistando mais uma 
vaga para docente e que a área a que a mesma se destinará será discutida posteriormente com os 
cursos e toda a avaliação será compartilhada para que o Conselho do ICHI analise, sugira e 
proceda a aprovação. b) Indicação 051: Assunto: Oferta de disciplinas para o curso de 
Comércio Exterior - ICEAC. Relatório: a Direção do ICHI recebeu para análise e parecer à 
solicitação de oferta das disciplinas História das Relações internacionais I; História das Relações 
internacionais II; Formação da Sociedade Brasileira I; Formação da Sociedade Brasileira II e 
Integração Latino-Americana todas em caráter optativo para atender o curso de Comércio Exterior 
do ICEAC. Após a avaliação da área de Turismo de Santa Vitória e de acordo com a FADIR e 
PROGRAD com o compromisso da disponibilização de uma vaga docente para o ICHI para atender 
os cursos de Relações Internacionais e Comércio Exterior é de entendimento que se crie e oferte 
as disciplinas acima mencionadas, condicionado à disponibilização de uma vaga docente para o 
ICHI. Conclusão: Pelo exposto, a Direção indicou para aprovação a proposta de oferta das 
disciplinas História das Relações internacionais I; História das Relações internacionais II; Formação 
da Sociedade Brasileira I; Formação da Sociedade Brasileira II e Integração Latino-Americana em 
caráter optativo para o curso de Comércio Exterior do ICEAC. Condicionado à disponibilização 
de uma vaga docente para atender os dois cursos.  Posto em votação a Indicação 051 foi 
aprovada por unanimidade pelos Conselheiros. Após a apresentação das Indicações a Diretora 
Derocina Alves Campos Sosa passou a palavra para o relator Max Marcell Oliveira da Silva: 2) 
Parecer da Câmara Administrativa: a) Parecer 015/20 14: Assunto: Plano de Aplicação de 
Recursos e Divisão dos Recursos de Capital e de Diá rias e Passagens 2014. Interessada: Profª 
Derocina Alves Campos Sosa – Diretora do ICHI. Relatório: A Câmara Administrativa do Conselho 
do ICHI recebeu para análise e parecer o Plano de Aplicação de recursos e divisão dos recursos de 
Custeio e Capital do ano de 2014, juntamente com uma Simulação de divisão dos recursos de 
Capital e de Diárias e Passagens por Área do Instituto. Voto do relator: a) Fundamentação: 
Considerando que a matéria já foi decidida pela Plenária do Conselho do ICHI no ano de 2012, 
tendo sido estabelecido a divisão por 09 áreas, sendo elas Arqueologia, Arquivologia, 
Biblioteconomia, Geografia, História, Psicologia, Sociologia, Turismo e Secretaria, que no próximo 
orçamento já será considerada o aumento da área de hospitalidade e que agora somente ocorreu o 
aumento dos recursos nas respectivas rubricas contábeis com base na utilização do ano anterior, 
sabendo ainda que as rúbricas de Diárias e Passagens tem o seu teto máximo limitado a 30% do 
orçamento e não pode ser alterado. b) Parecer: considerando que o ICHI tem um grande número 
de professores e técnicos, que o aperfeiçoamento de todos é fundamental para o desenvolvimento 
do grupo, que a proposta adotada no ano de 2013 possibilitou que todas as áreas recebessem de 
forma igualitária a divisão de valores não tendo sido identificado problemas na forma adotada, o 
relator vota pela aprovação da proposta de divisão orçamentária em 09 áreas já descritas, 
conforme simulação do anexo 01. Após a apresentação, o Parecer 015/2014 da Câmara 
Administrativa foi posto em votação e aprovado pelos Conselheiros do ICHI, tendo uma abstenção. 
A Diretora Derocina Alves Campos Sosa colocou que é importante mapear os espaços de 
laboratório para que os mesmos sejam contabilizados no orçamento do Instituto. O Prof. César 
Augusto Ávila Martins disse que não tem dúvida da eficiência do trabalho do ICHI, qualitativamente 
avaliando, no entanto acredita que ainda precisa melhorar quanto à eficácia do trabalho. Colocou 
que tem outras formas de captar recursos e ir além do orçamento do Instituto e ter mais eficácia 
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com o trabalho desenvolvido e citou que a Pós-graduação Acadêmica tem financiamento para uma 
série de atividades. A Geografia tem um número expressivo de professores e que os valores 
destinados ao ICHI seria pouco para dividir entre os professores caso eles não tivessem outras 
fontes de captação de recursos. Além da Pós–graduação o Prof. César citou os editais do CNPQ e 
de outros órgãos de fomento à pesquisa. Destacou também que por mais que o ICHI busque 
potencializar as iniciativas internas ficará difícil se equiparar as Escolas de Engenharia, de Química 
e ao Instituto de Oceanografia, pela especificidade de atividades que estas Unidades Acadêmicas 
desenvolvem por isso, o professor destacou a necessidade de buscar novas alternativas e da 
importância do Instituto criar mais Mestrados Acadêmicos e sugeriu que se não for possível abrir 
um mestrado de forma individual (por curso) que se avalie a possibilidade de se estabelecer uma 
parceria entre as áreas do ICHI. A Diretora Derocina Alves Campos Sosa compartilhou que o 
desejo e o desafio de qualquer diretor é fomentar a criação e a ampliação de mestrados 
acadêmicos e, neste sentido, informou que a Direção do ICHI, a área de Psicologia, pela sua 
trajetória, pelo número de profissionais que atuam no curso, juntamente com a PROPesp  irão 
buscar a consolidação de uma proposta de mestrado nesta área. A Profa. Júlia Silveira Matos 
informou que neste ano a pós-graduação já captou recursos importantes através de projetos junto a 
CAPES e a Fapergs e que os dois programas de pós-graduação profissional na área de História 
contam com o apoio destes órgãos de fomento e da PROPesp  complementou dizendo que embora 
estes cursos de pós-graduação contam para a captação dos recursos da matriz orçamentária do 
Instituto, neste ano não manifestou o interesse no orçamento do ICHI considerando a definição do 
Conselho no ano anterior. 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 
 

CURSOS Capital Diárias e passagens Capital Diárias e passagens

Arqueologia 8.976,66R$     5.390,83R$                 80.789,94R$   48.517,50R$              

Arquivologia 8.976,66R$     5.390,83R$                 

Biblioteconomia 8.976,66R$     5.390,83R$                 

Geografia 8.976,66R$     5.390,83R$                 

História 8.976,66R$     5.390,83R$                 

Psicologia 8.976,66R$     5.390,83R$                 

Sociologia 8.976,66R$     5.390,83R$                 

Turismo 8.976,66R$     5.390,83R$                 

Secretaria 8.976,66R$     5.390,83R$                 

Total 80.789,94R$   48.517,50R$              

DIVISÃO POR ÁREA

Obs: ao capital de R$ 51.983,00 foi acrescido R$ 28.806,94 referente ao fundo de participação da FAURG.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 


