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Aos nove 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 ordinária do Conselho do Instituto de Ciências Humanas e da Informação com a presença 
dos seguintes membros: Daniel Prado, Derocina Alves Campos Sosa, Egeu Gomez Esteves, Jaciel 
Gustavo Kunz, José Alberione dos Reis, Juarez José Rodrigues Fuão, Julia Silveira Matos, Leni 
Beatriz Correia Collares, Maurício Ragagnin Pimentel, Solismar Fraga da Silva, Max Marcell 
Oliveira da Silva, Rafael Masson, Renata Braz Gonçalves, Rossana Madruga Telles, Simone Emiko 
Sato, Vanessa dos Santos Moura e Vinícius Lisboa Nunes e demais convidados. O servidor Mateus 
de Moura Rodrigues foi substituído por Evelin Melo Mintegui e Angélica Corvello Schwalbe foi 
substituída pela sua suplente Elisângela Gorete Fantinel. Não estiveram presentes e justificaram a 
ausência os servidores Danilo Vicensotto Bernardo, Dhion Carlos Hedlund, Jarbas Greque Acosta e 
Cassine de Freitas Paixão. 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 após dar as boas vindas a todos deu início à reunião 
apresentando as Indicações de sua autoria: 1) Indicações: a) Indicação 052/2014:  Assunto: 
Oferta do Curso de Especialização em Sociologia par a o Ensino Médio para os pólos de 
Esteio, Sapiranga, Santo Antônio da Patrulha e Sant a Vitória do Palmar e respectivo 
cronograma de oferta. Relatório: A Direção do ICHI recebeu para análise e parecer a solicitação 
de oferta do Curso de Especialização em Sociologia para o Ensino Médio com 150 vagas para os 
pólos de Esteio, Sapiranga, Santo Antônio da Patrulha e Santa Vitória do Palmar e respectivo 
cronograma de oferta que ficou estabelecido como segue: Publicação do Edital: 11/8/2014; Período 
de Inscrições: 11/8 até 23/8/2014; Homologação das inscrições: 30/8/2014; Período de Seleção: 
01/9 a 06/09/2014; Divulgação da lista dos classificados: 09/09/2014; Matrícula: 11 a 13/09/2014; 1º 
chamamento subsequente: 17/09/2014; Matrícula do 1º chamamento subsequente: 19 a 
20/09/2014; Início do semestre letivo: 22/09/2014. Conclusão: pelo exposto, a direção indicou para 
aprovação a solicitação da oferta do Curso de Sociologia para o Ensino Médio com 150 vagas para 
os pólos de Esteio, Sapiranga, Santo Antônio da Patrulha e Santa Vitória do Palmar e o 
cronograma acima apresentado. Posta em votação a Indicação 052/2014 foi aprovada por 
unanimidade pelos conselheiros. b) Indicação 053/2014: Assunto: Projeto de Extensão e 
respectivo relatório. Relatório: A Direção recebeu para análise e parecer o projeto de Extensão: 
“Inventário(s) do(s) patrimônio(s) como instrumento para a investigação e compreensão dos nós 
que compõem a tessitura da rede das manifestações culturais do município do Rio Grande”, 
coordenado pela profª. Carmem Schiavon que se desenvolveu entre junho de 2013 e maio de 2014. 
A proposta foi aprovada no Edital do PROEXC/FURG e, está juntamente com o relatório 
devidamente cadastrada no Sigproj. Conclusão: Pelo exposto, a Direção indicou para aprovação a 
solicitação do projeto de Extensão, bem como o relatório do respectivo projeto. Posto em votação a 
Indicação 053/2014 foi aprovada por unanimidade pelo Conselho do ICHI. c) Indicação 054/2014:  
Assunto: Participação da Prof.ª Cassiane de Freitas  Paixão na Proposta Curricular e 
Metodologia na Educação Integral.   Relatório: a Direção do Instituto recebeu para análise e 
parecer a solicitação da participação da Prof.ª Cassiane de Freitas Paixão na Proposta Curricular e 
Metodologia na Educação Integral do Instituto de Educação. Ressalte-se que a participação da 
professora na referida proposta não impactará suas demais atividades no ICHI e na FURG. 
Conclusão: Pelo exposto, a Direção indicou para aprovação a participação da Prof.ª Cassiane de 
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Freitas Paixão na Proposta Curricular e Metodologia na Educação Integral. A Indicação 054/2014 
foi posta em votação e aprovada por unanimidade pelo Conselho do ICHI. Na sequência passou a 
palavra para a Câmara de Ensino onde o membro da Câmara de Ensino, Prof. José Alberione dos 
Reis, apresentou, conforme segue: 2) Parecer da Câmara de Ensino: a) Parecer 012/2014 : 
Assunto: Projeto de Ensino . Relatora: Cassiane de Freitas Paixão. Interessado: Gianpaolo 
Knoller Adomilli. Relatório: A Câmara de Ensino do Conselho do ICHI recebeu para análise e 
parecer o projeto de ensino Cartografias Urbanas: exercícios e aproximações teóricas, que objetiva 
provocar sensibilidades, reflexões e questionamentos sobre a cidade a partir das imagens e 
percepções dos lugares e as vivências dos indivíduos em seus itinerários urbanos realizados nas 
disciplinas de “Arquitetura e Urbanismo” e “Introdução à Sociologia”. O debate em sala de aula, 
articulado com o exercício de observação no espaço urbano, através da realização de atividade de 
campo com fotografia e escrita de um texto e posterior exposição dos trabalhos, trará uma série de 
questionamentos. Junta-se a isto, a reflexão a partir da palestra sobre mobilidade urbana e 
percepção da cidade. Voto do Relator: o projeto apresenta os requisitos necessários para análise e 
aprovação. Posto em votação o Parecer 012/2014, da Câmara de Ensino foi aprovado pelos 
conselheiros. b) Parecer 013/2014:  Assunto: Criação da disciplina de Introdução a Eco logia 
Humana e Introdução a Estatística e Métodos Quantit ativos. Relatora: Cassiane de Freitas 
Paixão. Interessado: Prof. José Alberione dos Reis (coordenador do curso de Arqueologia). 
Relatório: A Câmara de Ensino do Conselho do ICHI recebeu para análise e parecer a solicitação 
para a criação das disciplinas optativas Introdução a Ecologia Humana e Introdução a Estatística e 
Métodos Quantitativos além da inclusão das mesmas nos QSLs do Curso de Arqueologia. Consta 
do processo/projeto: a) A ata n.3/2014 do Comitê Assessor do curso de Graduação em 
Arqueologia; b) Cópia das características das disciplinas. Voto do Relator: Fundamentação: As 
disciplinas a serem criadas são: 1) Introdução a Estatística e Métodos Quantitativos. Código: a 
determinar. Lotação: ICHI. Caráter: Optativa. Créditos: 4. Características: A estatística e seus 
métodos quantitativos constitui uma ferramenta imprescindível à aplicação do método científico e, 
como tal, vem sendo cada vez mais utilizada em diferentes áreas das ciências. Embora o 
desenvolvimento da disciplina tenha como consequência um sensível aumento da diversidade e da 
complexidade dos métodos e técnicas que a compõe, seus princípios fundamentais são universais, 
possibilitando que um conjunto de conceitos seja elencado em um curso introdutório. 
Complementarmente, a utilização de ferramentas computacionais aplicadas à análise estatística 
representa uma poderosa abordagem metodológica para consolidação, manipulação e análise de 
bancos de dados, que quando conduzida sobre rigoroso embasamento teórico possibilita o 
aprimoramento do conhecimento sobre populações e objetos estudados e à realização de inúmeros 
testes sobre elas. 2) Introdução a Ecologia Humana. Código: a determinar. Lotação: ICHI. Caráter: 
Optativa. Créditos: 4. Características: A interação entre as populações humanas e o ambiente, 
analisadas sob o ponto de vista da Ecologia e disciplinas afins como uma interface de Antropologia 
constitui o objeto de estudo da Ecologia Humana. Fundamentada no materialismo evolutivo e 
privilegiando as análises de causa e efeito das interações homem-ambiente, a disciplina procura 
tanger e compreender a realidade emergente da adaptação social humana, considerando suas 
diferentes dimensões, tanto as relacionadas ao núcleo material quanto às relacionadas ao núcleo 
simbólico. a) Parecer: O coordenador de curso já foi consultado e a Pró-Reitoria de Graduação 
também, desse modo, indicamos ao coordenador (solicitante) realizar memorando junto à referida 
Pró-Reitoria solicitando a criação das disciplinas e a inclusão das mesmas nos QSL(s) do Curso de 
Arqueologia. Conforme o exposto a relatora vota pela aprovação da criação das duas disciplinas e 
a inclusão nos QSLs. Após explicação do coordenador da área de Arqueologia, Prof. José 
Alberione dos Reis e orientação do Prof. Egeu Gomez Esteves o Parecer da Câmara de Ensino 
013/2014 foi posto em votação e aprovado por unanimidade pelos Conselheiros. 3) Parecer da  
Câmara de Extensão: a) Parecer 012/2014: Assunto: Projeto de Extensão. Interessados: 
Professores e Técnicos Administrativos do ICHI. Relator: Jaciel Gustavo Kunz. Relatório: A Câmara 
extensão do Conselho do ICHI recebeu para análise e parecer o seguinte documento: Projeto de 
Extensão: Biblioteconomia FURG: 40 anos de história, sob a coordenação da Profa. Márcia 
Carvalho Rodrigues, e realização prevista para o período de 01/09/2014 a 31/08/2015. O projeto 
tem como objetivo geral promover o amplo conhecimento das ações desenvolvidas pelo curso de 
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Biblioteconomia da Universidade Federal do Rio Grande ao longo dos seus 40 anos de existência, 
por meio da elaboração e publicação de um livro (impresso e on-line). Voto do relator: a) 
Fundamentação: O projeto, vinculado a programa de extensão, encontra-se cadastrado no SigProj. 
Solicita um bolsista para nele atuar, mas não demanda recursos financeiros, prevendo a editoração 
e impressão da publicação por meio da Gráfica da FURG. Além disso, o referido projeto justifica-se 
pela longa trajetória do Curso de Biblioteconomia, pela necessidade de documentação dessa 
trajetória, bem como de preservação da memória institucional, garantindo visibilidade ao Curso. 
Será a primeira publicação relacionada a isso. Destina-se a amplo público. Assim, o projeto de 
extensão descrito anteriormente possui mérito e não apresenta irregularidades que impeçam sua 
aprovação. b) Parecer: Pelo exposto, aprovo as ações de extensão previstas por este projeto e 
encaminho para as providências cabíveis. Posto em votação o Parecer 012/2014 da Câmara de 
Extensão foi aprovado pelos conselheiros. 4) Assuntos Gerais: a) Representantes do ICHI junto  
ao CONSUN (Conselho Universitário):  A Diretora Derocina Alves Campos Sosa informou que o 
ICHI recebeu um e-mail da Secretaria dos Conselhos solicitando os novos ou a recondução dos 
docentes que irão representar o Instituto na próxima gestão. Lembrou também, que nos registros 
das Atas do Conselho (Ata16/2010) desde o ano de 2010 o ICHI é representado pelos cursos de 
Arquivologia, História, Geografia e Psicologia alternando a suplência e titularidade entre esses 
cursos e, diante deste histórico, colocou para a avaliação do Conselho quanto à permanência ou a 
alteração dos mesmos. O Prof. Solismar Fraga Martins disse que na época em que foram definidos 
esses cursos houve um sorteio para a definição de quem iria compor as Câmaras e os cursos 
citados acima não tinham representantes junto as Câmaras do ICHI, e não foi feito mais mudanças. 
Os conselheiros, Max Marcell Oliveira da Silva e Renata Braz Gonçalves, sugeriram que fosse feita 
uma alteração das áreas que representariam o ICHI no CONSUN, esta proposta foi acolhida pelos 
demais participantes. Após ampla discussão, as áreas de Arqueologia e Sociologia passarão a 
representar o Instituto como titulares e, no momento, os docentes indicados são, respectivamente, 
Danilo Vicensotto Bernardo e Cassiane de Freitas Paixão. A área de Turismo e a área de 
Biblioteconomia ficarão como suplentes e serão representadas, respectivamente pelos docentes 
Maurício Ragagnin Pimentel e Jarbas Greque Acosta, conforme anexo 01. Destacou-se que 
quando o Titular da Arqueologia não puder comparecer a reunião do CONSUN este deve 
comunicar, com antecedência, o seu Suplente que é da área de Turismo. Quando a área de 
Sociologia, que também é Titular, não puder comparecer a reunião esta deve comunicar ao 
representante da área Suplente que é a Biblioteconomia. O mandato total será de dois anos 
podendo haver, após um ano a troca dos titulares pelos suplentes. Ficou definido também que os 
representantes do ICHI junto ao CONSUN não participariam das Câmaras do Conselho de Ensino, 
Pesquisa, Extensão e Administrativa do ICHI, devendo ser substituídos. Posto em votação a 
proposta foi aprovada por unanimidade pelos Conselheiros do ICHI. c) Eleições para a 
Coordenação de Cursos de Graduação e Pós-graduação:  a Diretora Derocina Alves Campos 
Sosa informou que as áreas de Biblioteconomia, Geografia, Psicologia, além dos Programas de 
Pós-Graduação em Geografia e Pós- Graduação em História deverão realizar o processo eleitoral 
para coordenador e coordenador-adjunto dos seus cursos, pois, de acordo com as portarias de 
nomeação, os mandatos encerram no final do ano. Após ampla discussão alguns coordenadores 
em exercício colocaram que atualmente está cada vez mais difícil o envolvimento das pessoas em 
assumir atividades administrativas e que, o ideal, já que existe a dificuldade de haver candidatos, 
seria realizar um rodízio nas áreas para que, todos os professores pudessem participar. Após as 
colocações, a Diretora apresentou as etapas do processo eleitoral e solicitou que todos os 
resultados das eleições fossem finalizados até o início de novembro para serem homologados na 
reunião do Conselho do ICHI do dia 11/11/2014, para isso indicou que na primeira quinzena de 
outubro fossem feitos os tramites iniciais como a formação da Comissão eleitoral, divulgação, 
inscrição e homologação das chapas e na segunda quinzena de outubro, a realização do processo 
eleitoral, relatório das etapas e encaminhamento da documentação para a avaliação da respectiva 
Câmara. Todos os Conselheiros concordaram com este prazo. A Diretora ainda destacou que a 
ideia de realizar o processo eleitoral de forma antecipada é para que os coordenadores possam ter 
um período para realizar a transição, onde os novos eleitos poderão acompanhar e conhecer um 
pouco mais as atividades e os encaminhamentos de cada curso. O Tec. Administrativo Max Marcell 
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Oliveira da Silva sugeriu a participação dos técnicos nas comissões eleitorais e também sugeriu a 
realização da votação on-line, via sistema da FURG. As ideias foram acolhidas pelos Conselheiros 
e ficou definido também que, depois que cada área formar a sua Comissão Eleitoral será essa 
Comissão que irá definir os encaminhamentos das eleições. d) Semana de acerto de matrículas: 
o Prof. José Alberione dos Reis manifestou a sua indignação referente à semana de acerto de 
matrículas destacando que não é possível realizar acertos considerando uma série de problemas 
no sistema que ainda são recorrentes e já aconteceram ao longo nos quatro anos em que é 
coordenador de curso. Citou o exemplo das ênfases do curso em que estas foram alteradas no 
sistema e que foram colocados todos os alunos no núcleo comum. Disse que buscou informações 
sobre o que tinha acontecido e a resposta é que não sabem quem errou. Ninguém assume o erro, 
dizem que é problema no sistema e a solução dada para resolver o problema é paliativa, pois volta 
a se repetir. O Tec. Adm. Max Marcell Oliveira da Silva disse que no semestre passado, por 
solicitação da Direção, acompanhou os processos de acerto de matrícula e identificou nos cursos 
em que fez o monitoramento, cerca de 90% dos casos que apresentaram problemas o motivo foi 
porque os professores das áreas não tinham lançado as notas no sistema no tempo indicado pelo 
calendário da FURG assim, conforme colocação de Max Marcell Oliveira da Silva quando abriu o 
período para os acadêmicos efetivarem a matrícula a disciplina não aparecia no sistema. Ressaltou 
que os problemas que apareceram não eram de sistema, mas sim humanos e citou exemplos como 
à falta de notas, QSLs desatualizados, equivalência de disciplinas, pequenas reformas curriculares. 
Mencionou também que considera que precisa ficar mais claras as atribuições das coordenações e 
da secretaria, pois disse que a secretaria acaba fazendo o trabalho que considera de 
responsabilidade dos coordenadores. Disse também que no formato antigo, referindo-se a época 
das COmCURs, tinha um secretário para cada curso/área, mas atualmente a realidade é diferente, 
citou o exemplo da elaboração de Atas para as reuniões dos cursos e que precisa ter uma 
padronização dos procedimentos. Após ampla discussão os coordenadores presentes disseram 
que os professores são colegas, são pares e que como coordenadores não tem ingerência sobre os 
mesmos, somente a Direção do Instituto é quem tem autonomia para realizar cobranças mais 
efetivas em relação ao desempenho e assiduidade dos professores, cabendo aos coordenadores 
comunicar e cobrar a direção de onde está lotado o professor.  O Prof. Egeu Gomez Esteves 
retomou, na sequência, o assunto inicial – semana de acerto de matrículas - informando que o 
sistema da FURG tem problemas. Tem erro de interprestação do registro acadêmico e o sistema 
permite que se alterem dados ao longo da vida acadêmica dos alunos. Disse que este erro já foi 
detectado e no passado teve uma comissão da COMGRAD para fazer este estudo, mas até o 
momento não tem conhecimento de que os ajustes foram efetivamente realizados, pois os 
problemas são recorrentes. O sistema poderia permitir a alteração de informações, mas toda e 
qualquer alteração deveria ficar registrada. Quando os problemas aparecem os coordenadores não 
sabem a quem recorrer, pedir ajuda ou até mesmo reportar a situação encontrada. O Tec. Adm. 
Max Marcell Oliveira da Silva informou que é bom registrar o problema e encaminhar um 
documento (memorando) relatando o ocorrido para a área de TI. e) Relatório do Sistema 
Integrado de Gestão do Complexo Cultural do Porto d o Rio Grande: a Profa. Renata Braz 
Gonçalves informou que foi concluído o relatório de proposições realizadas a partir do diagnóstico 
do patrimônio da Superintendência do Porto de Rio Grande, feito através de visitas técnicas. O 
relatório apresenta uma breve descrição dos locais e as possíveis potencialidades no âmbito 
patrimonial e cultural e este material será disponibilizado a todos os servidores do ICHI para que 
avaliem e possam propor novos projetos. A Profa. Renata Braz Gonçalves informou que existem 
várias possibilidades de projetos em todas as áreas do ICHI e mencionou que seria importante a 
avaliação de potencialidades pelos cursos de Turismo e Arqueologia. f) Curso: a Profa. Evelin Melo 
Mintegui informou que no dia 17/09/2014 às 14 horas no LARQ haverá uma capacitação para os 
professores que ministram aulas no curso de Arquivologia sobre aspectos do processo de ensino-
aprendizagem para alunos com necessidades especiais. Informou que o curso também estará 
aberto para os demais servidores do ICHI e que a programação será divulgada via e-mail. A Tec. 
Administrativa Alice Leoti Silva compartilhou com os presentes a sua experiência na Unipampa e 
mencionou que a Instituição adquiriu um equipamento que transformava a escrita em áudio para 
auxiliar no processo de aprendizagem dos alunos com dificuldades de enxergar. A Diretora 
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Derocina Alves Campos Sosa disse que seria boa a troca dessa experiência entre a FURG e a 
Unipampa para poder atender melhor os alunos que precisam de recursos especiais para garantir a 
sua aprendizagem, inclusão e formação acadêmica. 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: 
 

Representação do ICHI no CONSUN: áreas e servidores  
10/2014 – 10/2016  

 

Representantes do ICHI no CONSUN 

Titulares Suplentes 

Danilo Vicensotto Bernardo  

Arqueologia 

Maurício Ragagnin Pimentel 

Turismo 

Cassiane de Freitas Paixão 

Sociologia  

Jarbas Greque Acosta 

Biblioteconomia 

 


