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Aos quatorze dias do mês de outubro 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: Cassiane de Freitas Paixão, Daniel Prado, Danilo Vicensotto Bernardo, Derocina 
Alves Campos Sosa, Dhion Carlos Hedlund, Jaciel Gustavo Kunz, Juarez José Rodrigues Fuão, Julia 
Silveira Matos, Maurício Ragagnin Pimentel, Mateus de Moura Rodrigues, Max Marcell Oliveira da Silva, 
Renata Braz Gonçalves, Rossana Madruga Telles, Simone Emiko Sato, Solismar Fraga da Silva, 
Vanessa dos Santos Moura e Vinícius Lisboa Nunes e demais convidados. O servidor José Alberioni 
dos Reis foi substituído pelo coordenador adjunto Martial Pouguet e Egeu Gomez Esteves, foi 
representado pelo coordenador adjunto Fábio Dal Molin e Angélica Corvello Schwalbe foi substituída 
pela sua suplente Elisângela Gorete Fantinel. Não estiveram presentes e justificaram a ausência os 
servidores Jussemar Weiss Gonçalves, Letícia Langlois Oliveira e Denise Maciel Leão. Os 
representantes discentes Sabrina da Rosa Freitas, Alexandre Adolf Costa Jacuniak, Fábio Lopes e 
Victor Vargas Soares Pepino e os servidores Leni Beatriz Correia Colares e Jarbas Greque Acosta não 
justificaram a ausência. A reunião iniciou às 14horas e 15 minutos, sem a presença da Diretora. O 
Conselho aprovou, de acordo com o que prevê o Regimento do ICHI, que a reunião iniciasse e fosse 
presidida pelo prof. Solismar Fraga da Silva, que é o membro mais antigo do Conselho, até a chegada 
da Diretora. O Prof. Solismar Fraga da Silva deu as boas vindas aos participantes e abriu os trabalhos 
com a apresentação dos pareceres: 1) Parecer da Câmara Administrativa: a) Parecer 016/2014: 
Assunto: Relatório de Afastamento para Qualificação. Interessada: Ligia Dalchiavon. Relator: 
Mateus de Moura Rodrigues. Relatório: A Câmara Administrativa do Pleno do Conselho do ICHI 
recebeu para análise e parecer o 1º Relatório referente ao 1º mês de afastamento para qualificação da 
profª. Ligia Dalchiavon, no Programa de Pós-Graduação em Letras – História da Literatura da FURG em 
nível de Doutorado. O relatório apresenta os dados do programa e da doutoranda, o quantitativo de 
créditos exigidos para integralização do curso (50 créditos) e a definição de 38 créditos a serem obtidos 
mediante realização de disciplinas obrigatórias e optativas, e 12 créditos atribuídos ao trabalho de 
conclusão. O relatório traz também o plano de estudos e datas prováveis de qualificação (segundo 
semestre letivo de 2014), integralização dos créditos (março de 2016), e data provável de defesa 
(março de 2016). Voto do Relator: O relator vota pela aprovação do relatório da profª. Ligia Dalchiavon. 
Posto em votação o Parecer 016/2014 foi aprovado por unanimidade. 2) Parecer da Câmara de 
Ensino: a) Parecer: 014/2014 Assunto: Projetos de Ensino. Relatora: Cassiane de Freitas Paixão. 
Interessada: Profa. Marilene Zimmer. Relatório: A Câmara de Ensino do Conselho do ICHI recebeu para 
análise e parecer dois projetos de ensino, vinculados ao Programa de Educação Tutorial PET Psicologia 
FURG, sob a responsabilidade da profa. Marilene Zimmer: a) Projeto de ensino “Grupo de Estudos 
sobre Arteterapia”, que apresenta como objetivo proporcionar o aprofundamento teórico e prático na 
área de arteterapia, como possibilidade de intervenção para além do meio acadêmico; pensar nas 
possibilidades de inserção da arteterapia, e na utilização dos seus recursos em diferentes contextos; 
bem como oportunizar a instrumentalização dos participantes para que a partir da mesma, possam 
intervir com os mais diversos públicos. b) Projeto Psicopatologia no Cinema, que visa oportunizar um 
espaço para estudo e discussão em Psicopatologia a partir da apresentação de filmes que abordem 
aspectos do adoecimento mental. Voto da relatora: Os projetos apresentam os requisitos necessários 
para análise e aprovação. Posto em votação o Parecer 014/2014 da Câmara de Ensino foi aprovado por 
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unanimidade pelos membros do Conselho. 3) Parecer da Câmara de Extensão: a) Parecer: 013 
/2014. Assunto: Atividades de Extensão. Interessados: Servidores do ICHI. Relator: Vinícius Lisboa 
Nunes. Relatório: A Câmara extensão do Conselho do ICHI recebeu para análise e parecer os 
seguintes documentos: a) Projeto de Evento: “XX Semana Acadêmica de Geografia e I Semana 
Integrada PPGEO - FURG”, sob a coordenação da professora Elizangela de Felippe Rodrigues da 
Silveira, e realização prevista para o período de 01/12/2014 a 05/12/2014. O Projeto tem como objetivos 
apresentar diferentes formas de atuação profissional de geografia, propiciar o diálogo entre profissionais 
que estão inseridos no mercado de trabalho e aqueles em formação, além de possibilitar a integração 
entre alunos da graduação e alunos de pós-graduação em geografia. b) Projeto de Evento: “II 
Simpósio de Sociologia da FURG. I Encontro sobre Segurança Pública e Conflitualidades”, sob a 
coordenação da professora Leni Beatriz Correia Colares, com realização prevista para o período de 
10/10/2014 a 04/11/2014. O projeto apresenta dentre os diversos objetivos situar as discussões em 
torno de questões teóricas desenvolvidas pelos especialistas e as práticas formuladas pelos gestores 
ligados à segurança pública. c) Projeto de Evento: “Ciclo de Palestras Hospitalidade e Pesquisa”, 
sob a coordenação do professor Jaciel Gustavo Kunz, com realização prevista para o período de 
10/09/2014 a 31/12/2015. O projeto tem como objetivos Integrar docentes e discentes; promover 
diálogos inter e transdisciplinares; além de disseminar internamente a produção científica e linhas de 
pesquisa, ensino e extensão. d) Projeto de evento: “I Jornada Clínica de Rede Municipal de 
Atendimento em Saúde Mental”, sob a coordenação da psicóloga, técnica administrativa em 
educação, Paula Munimis Spotorno, com realização nos dias 29/09/2014 e 30/09/2014. O projeto tem 
como objetivo geral promover o encontro entre operadores da rede proporcionando um espaço para 
troca de experiências, avaliar a prática de construção de redes na saúde mental do município, 
compartilhar saberes entre os trabalhadores e usuários, além de abrir a interface entre as instituições de 
saúde mental. e) Relatório final de Evento: “Vivências e memórias do Bairro Santa Rita: diálogos 
entre pessoas e coisas na construção de uma comunidade”, sob a responsabilidade da Técnica 
Vanderlise Machado Barão, com realização no período de 31/03/2012 a 31/03/2013. O principal objetivo 
do projeto foi viabilizar soluções para a manutenção dos saberes e conhecimentos adquiridos da 
população do Bairro, visando a valorização patrimonial e cultural de suas atividades. De acordo com o 
relatório foram realizadas várias oficinas com a comunidade da PROFILURB IV, sendo a maioria 
propostas pela própria comunidade. A partir dessas oficinas, foi elaborado e implementado projeto de 
cooperativa de reciclagem de lixo. A coordenação considerou que a maioria dos objetivos foram 
atingidos de forma plena e consolidada. f) Relatório final de Evento: “II Semana Acadêmica do 
Curso de Turismo Binacional: I Turismo, Fronteiras e Integração”, sob a coordenação da 
professora Ligia Dalchiavon, realizado no período de 31/03/2014 a 30/04/2014. O Evento cumpriu com 
os objetivos propostos inicialmente de forma que alguns objetivos foram alcançados de forma plena e 
outros tiveram razoável atingimento. g) Relatório final de Evento: “I Jornada Clínica da Rede 
Municipal de Atendimento em Saúde Mental”, realizado nos dias 29/09/2014 e 30/09/2014. O evento 
cumpriu com os objetivos propostos inicialmente de forma que alguns objetivos foram alcançados de 
forma plena e outros tiveram razoável atingimento. 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 013/2014 foi aprovado por 
unanimidade pelos Conselheiros. 4) Parecer da Câmara de Pesquisa: a) Parecer: 011 /2014. 
Assunto: Projeto de Pesquisa. Relatora: Vanessa dos Santos Moura. Relatório: A Câmara de 
Pesquisa do Conselho do ICHI recebeu, para análise e parecer, o projeto “Expectativas de estudantes 
universitários adultos, de meia idade, do Curso de Psicologia da Universidade Federal do Rio Grande” 
sob responsabilidade da Profa. Dra. Marilene Zimmer. Voto da relatora: 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 Educação Tutorial – PET Psicologia, desenvolvido sob 
responsabilidade da Profa. Dra. Marilene Zimmer. O projeto conta ainda com 06 alunos da graduação 
da própria IES, sendo que todos perceberão bolsas. No que atine ao órgão financiador, ele é apontado 
como FNDE/MEC/SeSu. Por primeiro, de se dizer que o projeto contempla plenamente o tripé “Ensino, 
Pesquisa e Extensão”. Por segundo, o público alvo da pesquisa está bem delineado, compreendendo 
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29 discentes do Curso de Psicologia desta IES. Por terceiro, a introdução é clara e esboça 
sinteticamente de onde parte o interesse na temática. Ademais, há a indicação de dados que 
corroboram a relevância social de estudo pormenorizado a compreender este grupo específico de 
estudantes – cujas “próprias expectativas quanto ao futuro, novas exigências ambientais, desejo de 
progresso e contínua preocupação com o senso de controle, integração e produtividade social” os 
diferem dos demais discentes. Ainda, há breve indicação do marco teórico da pesquisa. Por quarto, os 
objetivos – tanto geral quanto específicos – estão concisamente delineados. O projeto tem como 
objetivo geral a investigação das “motivações que tem (sic) conduzido pessoas na meia idade a 
ingressar no curso de Psicologia da FURG e suas expectativas com o mesmo (sic)”. Os objetivos 
específicos são elencados como “verificar o que levou os estudantes de meia idade a retornarem aos 
estudos; identificar as expectativas com a futura profissão; identificar as possíveis dificuldades que se 
apresentam no decorrer do curso”. Nesse ponto, nada a revisar. Por quinto, a justificativa também é 
apresentada de forma escorreita, indicando a relevância social do projeto na medida em que, com o 
desenvolvimento da pesquisa, poder-se-á “entender novas possibilidades no desenvolvimento humano 
e buscar ferramentas para auxiliar esse novo público de alunos”. Por sexto, a metodologia a ser 
empregada – a saber, questionário estruturado com perguntas abertas – condiz com os objetivos 
elencados. Nada, pois, a revisar. Por sétimo, o cronograma ofertado é plenamente exequível. Contudo, 
não há a previsão de produção acadêmica decorrente da pesquisa dentro do cronograma (somente 
“elaboração de relatório final”). Sugere-se, então, que o ponto “7”, a dizer das “Publicações e Outros 
Produtos Acadêmicos”, seja devidamente previsto no cronograma. b) Parecer: Tendo em vista o 
exposto, votamos pela aprovação do projeto de pesquisa apresentado, sem prejuízo às eventuais 
correções que possam ser realizadas. Posto em votação o Parecer 011/2014, da Câmara de Pesquisa 
foi aprovado por unanimidade pelos conselheiros. b) Parecer: 012 /2014. Assunto: Projeto de 
Pesquisa. Relatora: Vanessa dos Santos Moura. Relatório: A Câmara de Pesquisa do Conselho do 
ICHI recebeu, para análise e parecer, o projeto: “Análise da variabilidade climática no extremo sul do 
Brasil” sob responsabilidade do Prof. Dr. Éder Leandro Bayer Maier. Voto da Relatora: 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. A pesquisa será levada a efeito de outubro do corrente até o final de maio do ano vindouro. 
Tem abrangência interdisciplinar e área temática principal regional, bem assim contará com um bolsista 
aluno da graduação (remunerado) a auxiliar na execução. Por primeiro, de se apontar que o projeto 
apresenta de forma clara a relação entre ensino, pesquisa e extensão, atendendo ao Princípio da 
Indissociabilidade. Por segundo, a descrição do projeto é concisa, introduzindo escorreitamente a 
importância do estudo pormenorizado da planície costeira do extremo sul do Brasil. Aduz o autor que o 
clima da referida planície “é caracterizado pela sazonalidade da temperatura, com frio no inverno e calor 
no verão”, bem como “por não apresentar uma estação seca”. No entanto, descreve, “existem ciclos 
climáticos em escala temporal diferente (sic) da sazonal que causam perturbações nessas (sic) 
características sazonais do clima, bem como pode (sic) ocorrer eventos extremos isolados no tempo e 
espaço”. Em terceiro, os objetivos – geral e específico – são apresentados com clareza. O projeto tem 
como escopo geral a investigação das condições ambientais – com destaque para as variáveis 
atmosféricas – que causam danos aos ecossistemas costeiros e às atividades antrópicas. Ademais, 
intenta analisar casos de eventos extremos causadores de “risco ambiental como, por exemplo, fortes 
ventos, secas intensas, chuvas excessivas, temperaturas extremas etc.”. Os objetivos específicos são 
elencados em tópicos, na forma que segue: “a) criar um banco de dados das condições atmosféricas e 
ambientais da planície costeira do extremo sul do Brasil; b) desenvolver técnicas de análises de séries 
espaciais e temporais das variáveis climáticas e ambientais; c) interpretar as séries históricas e analisar 
os casos de eventos extremos e outras anomalias; d) investigar os ciclos espaciais e temporais dos 
fenômenos que causam danos e risco ambiental; e) desenvolver subsídios para um planejamento 
ambiental eficiente da planície costeira do extremo sul do Brasil”. Por quarto, é ofertada a justificativa da 
pesquisa. Tal ponto não tem manifestação nos moldes acadêmicos tradicionais. Mais. No resumo 
ofertado no item “9” (resumo) adiante há contradição com o exposto no item “3.3” (justificativa), 
momento oportuno para a justificação da pesquisa. Sendo assim, sugere-se a modificação do texto. Por 
quinto, é exposta a metodologia, que se subdivide em “Dados” e “Técnica de armazenamento e análise 
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dos dados”. O método que se aplicará na pesquisa, na forma como descrito, dialoga com os objetivos 
outrora elencados. Neste ponto, nada a revisar. Por sexto, o cronograma trazido é exeqüível, bem como 
a pretensão de publicações. Na mesma senda, pois, nada a ser revisto. Por sétimo e derradeiro, é 
oferecido o resumo do projeto. Consoante o exposto, o ponto em que se tem elucidada a justificativa 
não corresponde ao manifesto no tópico específico. b) Parecer: Tendo em vista o exposto, votamos pela 
aprovação do projeto de pesquisa apresentado, desde que levadas a efeito as adequações sugeridas. 
O Parecer 012/2014  foi aprovado pelos Conselheiros. b) Parecer: 013 /2014. Assunto: Projeto de 
Pesquisa. Relatora: Vanessa dos Santos Moura. Relatório: A Câmara de Pesquisa do Conselho do 
ICHI recebeu, para análise e parecer, o projeto abaixo: “Reconstrução paleoclimática da precipitação na 
América do Sul utilizando dados do δ18O do testemunho de gelo do Nevado Illimani (Bolívia)”, sob 
responsabilidade do Prof. Dr. Éder Leandro Bayer Maier. Voto da relatora: 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, desenvolvido sob responsabilidade 
do Prof. Dr. Éder Leandro Bayer Maier e contando com 06 alunos – sendo 04 deles da graduação e os 
demais da pós-graduação. A pesquisa será levada a efeito de outubro do corrente até o final de maio do 
ano vindouro. Ademais, cumpre se aponte a participação de docente e servidor de outra IES, o que 
confere caráter interinstitucional ao projeto. Por primeiro, de se dizer que o projeto contempla 
plenamente o tripé “Ensino, Pesquisa e Extensão”. Por segundo, a introdução é clara e os objetivos – 
tanto gerais quanto específicos – estão concisamente delineados. No atinente aos objetivos gerais, 
esses são elencados como: “1º) Melhorar a representatividade estatística da reconstrução da 
precipitação da América do Sul oriental a partir dos testemunhos de gelo andinos, analisando a 
dependência das estimativas (1929-1978) de secas ou chuvas acima da média frente à ocorrência do 
fenômeno El Niño Oscilação Sul e a variabilidade da temperatura superficial do Oceano Atlântico 
Tropical” e “2º) Analisar as relações entre a distribuição espacial e temporal da precipitação com o δ18O 
da bacia Amazônica e comparar eles com o δ18O do Nevado Illimani”. Os objetivos específicos, na 
mesma senda, estão precisamente referidos. Eles são elencados de “a” a “g” na forma que segue: “a) 
Identificar padrões espaciais da precipitação para casos específicos da variação do δ18O que 
possibilitem uma reconstrução paleoclimática mais fidedigna; b) Analisar o ‘erro’ da reconstrução 
paleoclimática, a fim de identificar caos específicos que inserem um grau de incerteza na estimativa da 
precipitação; c) Relacionar a identificação da ocorrência de secas ou chuvas acima da média (1929-
1978) com a ocorrência do fenômeno El Niño Oscilação Sul; d) Relacionar a identificação da ocorrência 
de secas ou chuvas acima da média (1929-1978) com as variações da temperatura superficial do 
oceano Atlântico Tropical; e) Comparar os registros do δ18O da bacia Amazônica com a distribuição 
espacial da precipitação; f) Identificar padrões espaciais da precipitação que possam ser relacionados 
ao processo de fracionamento isotópico do oxigênio dezoito registrados na coleta da precipitação sobre 
a bacia amazônica; g) Relacionar os padrões espaciais da precipitação e os registros do δ18O da bacia 
Amazônica com a série do δ18O do Nevado Illimani”.  Por terceiro, a justificativa também é apresentada 
de forma escorreita, indicando a relevância da melhora da reconstrução paleoclimática, tudo a que 
aumentada a porcentagem de acertos. Por quarto, a metodologia a ser empregada – a saber, a 
integração de bancos de dados distintos – condiz com os objetivos elencados. Nada, pois, a revisar. Por 
quinto, o cronograma ofertado é plenamente exequível, elencando todas as etapas do projeto e 
prevendo, ainda, a apresentação de “trabalhos completos em congresso, jornal, revista e relatórios 
técnicos”. b) Parecer: Tendo em vista o exposto, votamos pela aprovação do projeto de pesquisa 
apresentado, sem prejuízo às eventuais correções que possam ser realizadas. O Parecer 013/2014 foi 
posto em votação e aprovado por unanimidade pelos Conselheiros. Após as apresentações dos 
Pareceres a Diretora do ICHI, Profa. Dr. Derocina Alves Sosa apresentou as indicações de sua autoria: 
5) Indicações: a) Indicação: 055/2014. Assunto: Oferta da disciplina História da Cultura Afro-
Brasileira e Indígena. Autora: Derocina Alves Campos Sosa. Relatório: a Direção do ICHI recebeu 
para análise e parecer a solicitação da oferta da disciplina História da Cultura Afro-Brasileira e Indígena 
em caráter optativo para os cursos de Ciências Biológicas Bacharelado e Tecnologia em Abordagem 
Multidisciplinar, ambos do ICB que necessitam atender diligência do MEC quanto à obrigatoriedade 
desses conteúdos nos QSLs dos cursos em tela. Conclusão: Pelo exposto, indicou para aprovação a 
oferta da disciplina História da Cultura Afro-Brasileira e Indígena em caráter optativo para os cursos de 
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Ciências Biológicas Bacharelado e Tecnologia em Abordagem Multidisciplinar, ambos do ICB. Posto em 
votação, a Indicação 055/2014 foi aprovada pelos Conselheiros. A diretora informou que esta demanda 
é uma exigência do MEC e, conforme comentado em outras reuniões do Conselho, se estenderá como 
uma disciplina obrigatória para todas as licenciaturas e como optativa para as disciplinas do 
bacharelado, ao todo são cerca de 50 cursos. Diante da necessidade da universidade disse que está 
buscando junto a PROGRAD a criação de uma unidade específica, com professores que tenham 
formação para atender as questões étnico-raciais no ICHI para atender as solicitações, cada vez mais 
frequentes das Unidades Acadêmicas, e tem contado com a parceria da Prof. Cassiane Paixão da área 
de Sociologia e também coordenadora do NEABI – FURG. b) Indicação: 056 /2014: Assunto: Curso 
de Extensão intitulado Oficina de Normalização. Relatório: a direção do ICHI recebeu para análise e 
parecer à proposta do Curso de Extensão intitulado Oficina de Normalização coordenado pela 
professora Márcia Carvalho Rodrigues. A proposta está devidamente registrada no SiGProj com o 
detalhamento das ações e  o período de realização do curso de 25/9/2014 a 30/10/2014. Conclusão: 
pelo exposto, indicou para aprovação a proposta do Curso de Extensão acima descrito. Posto em 
votação a Indicação 056/2014 foi aprovada pelos conselheiros. A Profa. Renata Braz Gonçalves 
informou que se trata de um curso de qualificação para os acadêmicos e egressos do curso de 
Biblioteconomia, com o objetivo de atualizar os conhecimentos das normas da área de Biblioteconomia. 
c) Indicação: 057/2014: Assunto: Curso de Extensão intitulado Acessibilidade pela Deficiência 
Visual.  Relatório: a Direção do Instituto recebeu para análise e parecer à proposta do Curso de 
Extensão intitulado Acessibilidade pela Deficiência Visual, e o respectivo relatório coordenado pelo 
professor Claudio Renato Moraes da Silva. O projeto e o relatório estão devidamente registrados no 
SIGProj. O curso ocorreu entre os dias 6 e 7 de agosto de 2014. Conclusão: Pelo exposto, Direção 
indicou para aprovação a proposta do Curso de Extensão intitulado Acessibilidade pela Deficiência 
Visual, e o respectivo relatório coordenado pelo professor Claudio Renato Moraes da Silva. Posto em 
votação a Indicação 057/2014 foi aprovada por unanimidade pelo Conselho do ICHI. d) Indicação: 
058/2014: Assunto: Prorrogação do Projeto de Extensão Congresso Internacional 1964-2014 
Relatório: Recebi para análise e parecer a proposta de prorrogação do Projeto de Extensão Congresso 
Internacional 1964-2014 coordenado pelo professor Juarez Fuão para até o dia 26 de dezembro do 
corrente ano. A proposta de prorrogação subsidiará a publicação dos anais do evento. Além disso, foi 
realizada a readequação orçamentária com o apoio financeiro da universidade. Conclusão: Pelo 
exposto, a direção indicou para aprovação a proposta de prorrogação do Projeto de Extensão 
Congresso Internacional 1964-2014 coordenado pelo professor Juarez Fuão para até o dia 26 de 
dezembro do corrente ano. Na sequência o prof. Juarez Fuão explicou que a necessidade de 
prorrogação do prazo se deve ao fato de que o valor das inscrições será destinado à confecção e a 
impressão dos anais do evento. Neste material terão cerca de 40 artigos, referente às apresentações 
dos acadêmicos e o material pelos palestrantes, neste sentido, que o dinheiro ainda não foi gasto, o 
projeto não pode ser encerrado junto a PROEXC. Posto em votação a Indicação 058/2014 foi aprovada 
por unanimidade pelos conselheiros. O prof. Juarez Fuão agradeceu a todos os que estiveram 
engajados na proposta do evento, e destacou o apoio excepcional da  PROEX, na pessoa da Pró-
Reitora de Extensão e Cultura, Profa. Dra. Angélica Dias Miranda que não mediu esforços para auxiliar 
e viabilizar o evento, a TV FURG que foi fundamental para garantir a qualidade de acesso à internet o 
que possibilitou que as teleconferências acontecessem sem nenhum problema, possibilitando que 
palestrantes de outros países e até mesmo do Brasil pudessem compartilhar os seus conhecimentos a 
um custo reduzido. Mencionou que a TV FURG auxiliou na divulgação do evento e prestigiou as 
atividades realizando a sua programação no CIDEC Sul, transmitindo todo o evento e entrevistando os 
palestrantes. Destacou que foi uma experiência interessante e a forma como foi realizado, usando os 
recursos e tecnologias, há uma mudança da perspectiva dos eventos. Agradeceu também a Sociologia, 
especialmente a Profa. Leni Beatriz Coreia Collares, a Geografia, Prof. César Augusto Ávila Martins, a 
Arqueologia, Prof. Artur Barcellos, a Beatriz Thiesen com a exposição sobre a “Ditadura da Arqueologia” 
e a todos os participantes. Disse ainda que ao se falar em Ditadura não se pode querer direcionar a 
discussão apenas na área da História, deste modo trouxeram palestrantes com formações em 
diferentes áreas do conhecimento, o que, na concepção do professor, agregou significativamente e 
sugeriu que, pela riqueza do resultado do trabalho, o ICHI fizesse um evento compartilhado com outras 
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áreas do Instituto. Por fim informou que todas as palestras serão publicadas na revista HISTORIE. d) 
Indicação: 060/2014: Assunto: Projeto de Extensão da III Semana Acadêmica do curso de 
Turismo Binacional. Relatório: a Direção do Instituto recebeu para análise e parecer o projeto de 
Extensão da III Semana Acadêmica do curso de Turismo Binacional coordenada pelo professor Jaciel 
Gustavo Kunz. A proposta será desenvolvida entre 29 e 31de outubro de 2014 e está devidamente 
registrada no SIGProj. Conclusão: Pelo exposto, indicamos para aprovação o projeto de Extensão da III 
Semana Acadêmica do curso de Turismo Binacional. Posto em votação a Indicação 060/2014 foi 
aprovada por unanimidade pelo Conselho. O Prof. Jaciel Gustavo Kunz destacou que a proposta do 
evento fará referência aos 05 anos do curso de Turismo e sua trajetória. Estão previstas oficinas de 
meio ambiente, palestra e apresentação de trabalhos em paralelo também estão previstas atividades e 
a participação do curso de Turismo na Expofeira que será realizado em Santa Vitória do Palmar. e) 
Indicação: 061/2014: Assunto: Projeto de Extensão da XVII Semana Acadêmica do Curso de 
Biblioteconomia da FURG. Relatório: a Direção do ICHI recebeu para análise e parecer o Projeto de 
Extensão da XVII Semana Acadêmica do Curso de Biblioteconomia coordenada pela professora Gisele 
Vasconcelos Dziekaniak que acontecerá no período de 24 a 28 de novembro de 2014. A proposta está 
devidamente registrada no SIGProj e contempla todos os requisitos.  Conclusão: Pelo exposto, 
indicamos para aprovação o Projeto de Extensão acima apresentado. Posto em votação a Indicação 
061/2014 foi aprovada pelos conselheiros. Na sequência a Profa. Renata Braz Gonçalves apresentou a 
proposta do evento destacando que as palestras e oficinas se estendem a outras áreas do Instituto, 
convidando a todos para participarem das atividades. f) Indicação: 062/2014: Assunto: Homologação 
das inscrições e cronograma de atividades do edital 16/2014 do ICHI.  Relatório: A Direção recebeu 
para análise e parecer o resultado da homologação das inscrições e cronograma de atividades do edital 
nº16/2014 da área de História do ICHI. Todos os candidatos inscritos tiveram suas inscrições 
homologadas e o cronograma disposto conforme segue no anexo 01.  Conclusão: Pelo exposto, a 
direção indicou para aprovação o resultado da homologação das inscrições e cronograma de atividades 
do edital 16/2014 da área de História do ICHI. Após a apresentação do material a Indicação 062/2014 
foi posta em votação e aprovada por unanimidade pelos conselheiros.  6) Assuntos Gerais: a) 
Reunião do Conselho em Santa Vitória do Palmar: a Diretora, solicitou a autorização do Conselho 
para a realização da reunião ordinária do dia 14/011/2014. Posto em votação todos os conselheiros 
aprovaram. Na sequência informou que o ônibus já foi pré-agendado e precisará que todos os 
interessados informem na secretaria, até o dia 30/10, o nome completo e o RG para que os tramites 
internos possam ser providenciados. b) Palestra MPU: o Prof. Solismar Fraga Martins informou que na 
13º MPU terá uma palestra com a Profa. Dra. Maria Dolors Garcia Ramon da Universitat Autònoma de 
Barcelona, que irá abordar a temática gênero. A profa. Maria Dolors Garcia Ramon é uma grande 
referência internacional, foi orientadora do doutorado da Profa. Suzana Maria Veleda da Silva e, por 
este intermédio, virá à FURG para proferir uma palestra na MPU e também participará da aula magna 
do Programa de Pós-Graduação e Geografia em que tratará da “Geografia, espacio y gênero: uma 
perspectiva internacional y desde España”. c) Reunião da 5ª Câmara COEPEA: o Prof. Solismar Fraga 
Martins colocou que em reunião da 5º Câmara do COEPEA foi discutido, nos assuntos transversais, a 
aprovação de vagas para indígenas e quilombolas e Faculdade de Medicina, por conta de identificar a 
retenção de indígena não abriu vagas e se propuseram a fazer um estudo sobre esta retenção, 
buscando identificar se esta situação só ocorre com os indígenas ou se tem outros casos. Os 
professores Fábio Dal Molin, Cassiane de Freitas Paixão e Derocina Alves Campos Sosa se 
posicionaram em relação a esta situação ressaltando a importância da universidade consolidar 
efetivamente as suas políticas e ações inclusivas para os alunos, utilizando de elementos da pedagogia 
e psicologia universitária e também acreditam que devam preparar os docentes para essa nova 
realidade, pois os professores tem, na sua maioria, seu foco de formação na pesquisa. d) Núcleo 
Docente Estruturante do Curso de Bacharelado em Turismo Binacional: o Prof. Jaciel Gustavo 
Kunz informou que em reunião dos docentes do curso de Turismo solicitam a incorporação do Núcleo 
Docente Estruturante dos novos professores, ficando este assim composto: Adriana Kivanski de Senna; 
Fernando Comiran; Juliana Nahues Gonçalves de Lima; Júlia Silveira Matos; Lígia Dalchiavon; Cristiano 
Ruiz Engelke, Jaciel Gustavo Kunz, Maurício Ragagnin Pimentel e Melise de Lima Pereira. Posto em 
votação a solicitação foi aprovada por unanimidade pelos Conselheiros. e) Reunião com os 
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Supervisores de Estágio da Biblioteconomia: a Profa. Renata Braz Gonçalves compartilhou a ação 
realizada com os profissionais das instituições públicas e privadas que recebem e supervisionam os 
alunos em estágio do curso de Biblioteconomia. O encontro, que contou com a presença de 19 
profissionais, teve como objetivo aproximar mais as instituições e seus profissionais com os professores 
e a FURG, buscando, através das vivências, trocar experiências, identificar pontos de melhoria com a 
proposição de aperfeiçoar o processo de estágio e garantir maior qualidade na formação dos egressos 
do curso. 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: 

 
Concurso Docente História – Edital 16/2014 

 
 

 INSCRIÇÕES HOMOLOGADAS 
  

Número de Inscrição Candidato(a) 
23116.006017/2014-82 Maristel Pereira Nogueira 
23116.006156/2014-14 José Roberto de Lima Dias 
23116.006213/2014-57 Vitor Claret Batalhone Júnior 
23116.005513/2014-19 Cintia Régia Rodrigues 
23116.006258.2014-21 José Antônio dos Santos 
23116.006294/2014-95 Roger Costa da Silva 
23116.006305/2014-37 Jonas Moreira Vargas 
23116.006302/2014-01 Frederico Duarte Bartz 
23116.006301/2014-59 Anselmo Alves Neetzow 
23116.006418/2014-32 Gabriel Santos Berute 
23116.006436/2014-14 Ricardo Schmachtenberg 
23116.006405/2014-63 Carolina Martins Etcheverry 
23116.006439/2014-58 Rodrigo Otávio dos Santos 
23116.006410/2014-76 Mônica Karawejczyk 
23116.006403/2014-74 Carlos Eduardo Bartel 
23116.006402/2014-20 Keith Valéria de Oliveira Barbosa 
23116.006406/2014-16 Arilson dos Santos Gomes 
23116.006473/2014-22 Mara Regina do Nascimento 
23116.006457/2014-30 Guilherme Galhegos Felippe 
23116.006525/2014-61 César Augusto Bubolz Queiróz 

 
 

 CRONOGRAMA DE ATIVIDADES DO CONCURSO 
  

DATA HORÁRIO ATIVIDADE LOCAL 
26/9/2014 16 horas Divulgação das inscrições homologadas e do 

cronograma de atividades do Concurso em mural no 
ICHI e na página eletrônica da PROGEP. 

 

13/10/2014 8 horas Registro de presença dos candidatos para a Prova 
Escrita. 
Sorteio de um único ponto comum a todos os 
candidatos para a realização da Prova Escrita. 

Pavilhão 04 
Sala 4115 

13/10/2014 8 horas e 
15 minutos 

Realização da Prova Escrita com duração máxima de 
quatro horas, sem qualquer tipo de consulta. 

Pavilhão 04 
Sala 4115 

13/10/2014  Ao término de cada prova, na presença do candidato 
se for do seu desejo, a Prova Escrita é reprografada 
com uma cópia para cada membro da banca, ficando 
tanto a original quanto as cópias depositadas em 
envelopes individualizados, lacrados e rubricados 
pela Banca e pelo candidato, se for do seu desejo, e 
reservados até o momento da leitura pública da 

 
 
 
- 
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Prova. 
13/10/2014 14 horas Sessão pública de leitura da Prova Escrita, realizada 

pelos respectivos candidatos, por ordem de inscrição, 
em voz alta, procedendo a Banca à abertura dos 
envelopes, com a identificação das provas e 
fornecimento de uma cópia para cada um de seus 
membros, de modo a realizarem o acompanhamento 
da leitura. 

Pavilhão 04 
Sala 4115 

13/10/2014 19 horas Divulgação do resultado da Prova Escrita em mural 
no ICHI e na página eletrônica da PROGEP. 

- 

15/10/2014 8 horas Sorteio de um ponto em comum para todos os 
candidatos que compõem a primeira turma para a 
realização da Prova Didática, sendo a ordenação 
determinada pela ordem de inscrição. 

Pavilhão 04 
Sala 4115 

15/10/2014 13 horas e 
30 minutos 

Sorteio de um ponto comum para todos os 
candidatos que compõem a segunda turma para a 
realização da Prova Didática, sendo a ordenação 
determinada pela ordem de inscrição. 

Pavilhão 04 
Sala 4115 

16/10/2014 8 horas Sorteio de um ponto em comum para todos os 
candidatos que compõem a terceira turma se for 
necessária, para a realização da Prova Didática, 
sendo a ordenação determinada pela ordem de 
inscrição. 

Pavilhão 04 
Sala 4115 

16/10/2014 8 horas e 
15 minutos 

Realização da Prova Didática de parte da primeira 
turma, com natureza pública, vetada apenas aos 
demais candidatos. Cada aula, com duração de 50 
minutos será gravada. Os recursos audiovisuais 
disponíveis são projetor de multimídia, quadro e giz. 
Entrega dos currículos documentados. 

Pavilhão 04 
Sala 4115 

16/10/2014 13 horas e 
30 minutos 

Sorteio de um ponto em comum para todos os 
candidatos que compõem a quarta turma se for 
necessária, para a realização da Prova Didática, 
sendo a ordenação determinada pela ordem de 
inscrição. 

Pavilhão 04 
Sala 4115 

16/10/2014 13 horas e 
45 minutos 

Realização da Prova Didática de parte da segunda 
turma, com natureza pública, vetada apenas aos 
demais candidatos. Cada aula, com duração de 50 
minutos será gravada. Os recursos audiovisuais 
disponíveis são projetor de multimídia, quadro e giz. 
Entrega dos currículos documentados. 

Pavilhão 04 
Sala 4115 

17/10/2014 8 horas e 
15 minutos 

Realização da Prova Didática de parte da terceira 
turma se for necessária, com natureza pública, 
vetada apenas aos demais candidatos. Cada aula, 
com duração de 50 minutos será gravada. Os 
recursos audiovisuais disponíveis são projetor de 
multimídia, quadro e giz. 
Entrega dos currículos documentados. 

Pavilhão 04 
Sala 4115 

17/10/2014 13 horas e 
45 minutos 

Realização da Prova Didática de parte da quarta 
turma se for necessária, com natureza pública, 
vetada apenas aos demais candidatos. Cada aula, 
com duração de 50 minutos será gravada. Os 
recursos audiovisuais disponíveis são projetor de 
multimídia, quadro e giz. 

Pavilhão 04 
Sala 4115 



UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG 
INSTITUTO DE CIÊNCIAS HUMANAS E DA INFORMAÇÃO – ICHI 

REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO - ATA 019/2014 
PÁGINA 10 DE 10 

 

 

 

Entrega dos currículos documentados. 
17/10/2014 17 horas e 

30 minutos 
Divulgação do resultado da Prova Didática em mural 
no ICHI e na página eletrônica da PROGEP. 

- 

20/10/2014 8 horas Exame de títulos dos candidatos. ICHI 
20/10/2014 14 horas Divulgação do resultado do Exame de Títulos em 

mural no ICHI e na página eletrônica da PROGEP. 
- 

20/10/2014 17 horas Divulgação das planilhas com os resultados das 
Provas Escrita, Didática e Exame de Títulos em 
mural no ICHI e na página eletrônica da PROGEP. 

- 

11/11/2014  Homologação do resultado do concurso pelo 
Conselho do ICHI. 

- 

  
 
 

 


