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Aos dez dias do mês de abril de 2018, às 14hrs, no Prédio do ICHI - Psicologia, Campus 
Carreiros, foi realizada a reunião ordinária do Conselho do Instituto de Ciências Humanas e da 
Informação com a presença dos seguintes membros: Susana Maria Veleda da Silva, Francisco 
das Neves Alves, Vera Torres das Neves, Leni Beatriz Correia Colares, Dhion Carlos Hedlund, 
Simone Emiko Sato, Denise Maria Maciel Leão, Derocina Alves Campos Sosa, José Alberione 
dos Reis, Rafael Aparecido Moron Semidão, Jarbas Greque Acosta, Luiz Henrique Torres, Mártin 
César Tempass, Elisangela Gorete Fantinel, Paulo Afonso Pires Junior, Sibelle Cardia Nunes 
Cruz e Gilmar Gomes de Barros. Ao iniciar a reunião, a Diretora do Instituto de Ciências Humanas 
e da Informação, Profa. Dra. Derocina Alves Campos Sosa deu as boas-vindas aos Conselheiros 
e iniciou a apresentação das indicações que estiveram sob a sua responsabilidade: 1) 
Indicações: a) Indicação 011/2018: Assunto: Professor Voluntário. Relatório: A Direção do 
ICHI recebeu para análise e parecer a solicitação da TAE Elisângela Gorete Fantinel para atuar 
como professora voluntária junto ao curso de Arquivologia na disciplina Prática Arquivística I 
turmas A e B. A referida solicitação foi encaminhada ao Comitê Assessor da área de Arquivologia 
que se manifestou favoravelmente. Destacando que essa modalidade, do professor voluntário 
está amparada pela IN 005/2001 ainda vigente na instituição. Conclusão: Pelo exposto, 
indicamos para aprovação a solicitação da TAE Elisângela Gorete Fantinel para atuar como 
professora voluntária junto ao curso de Arquivologia na disciplina Prática Arquivística I turmas A 
e B. Posta em votação, a Indicação 011/2018 foi aprovada por unanimidade pelos Conselheiros. 
b) Indicação 012/2018: Assunto: Homologação das inscrições e Cronograma de Concurso. 
Relatório: A Direção do ICHI recebeu para análise e parecer a solicitação da homologação das 
inscrições e o cronograma do concurso público da área de História para atuação no Campus de 
Santa Vitória do Palmar. A banca processou as inscrições, homologou e estabeleceu o 
cronograma que segue em anexo (Anexo 01). Conclusão: Pelo exposto, indicamos para 
aprovação a solicitação da homologação das inscrições e o cronograma do concurso público da 
área de História para atuação no Campus de Santa Vitória do Palmar conforme descrito no 
anexo. Posta em votação, a Indicação 012/2018 foi aprovada por unanimidade pelos 
Conselheiros. c) Indicação 013/2018: Assunto: Homologação dos atos e resultados da 
seleção de professor substituto da área de Sociologia. Relatório: A Direção do ICHI recebeu 
para análise e parecer a solicitação da homologação dos atos e resultados da seleção de 
professor substituto da área de Sociologia. Os atos da seleção seguiram as orientações da 
Deliberação 81/2014 e os resultados seguem na planilha em anexo (Anexo 02). Conclusão: Pelo 
exposto, indicamos para aprovação a solicitação da homologação dos atos e resultados da 
seleção de professor substituto da área de Sociologia conforme anexo. Posta em votação, a 
Indicação 013/2018 foi aprovada por unanimidade pelos Conselheiros. d) Indicação 014/2018: 
Assunto: Convênio de caráter científico, cultural e profissional. Relatório: A Direção do ICHI 
recebeu para análise e parecer a solicitação da Profª Drª Maria Faria Gluchy a respeito do 
estabelecimento de convênio de caráter científico, cultural e profissional entre a FURG e a 
Universidade de Paris Nanterre, notadamente o Departamento de Antropologia da referida 
instituição. O referido convênio prevê atividades de intercâmbio entre docentes e discentes das 
duas Universidades em trabalhos de campo (escavações, prospecções, além de formação 
técnica e prática). O referido convênio foi acolhido pelo Comitê Assessor da área de Arqueologia 
e Antropologia. Conclusão: Pelo exposto, indicamos para aprovação a solicitação da   Profª Drª 
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Maria Faria Gluchy a respeito do estabelecimento de convênio de caráter científico, cultural e 
profissional entre a FURG e a Universidade de Paris Nanterre, notadamente o Departamento de 
Antropologia da referida instituição. A profª Maria Elida Farias Gluchy esclareceu a necessidade 
de formalizar o projeto que já vem ocorrendo desde 2014. As minutas foram enviadas pela 
Universidade de Paris Nanterre em janeiro, no entanto, recém agora a FURG liberou o convênio 
para tramitação e aprovação. Não há investimento de recursos por parte da FURG. Posta em 
votação, a Indicação 014/2018 foi aprovada por unanimidade pelos Conselheiros. e) Indicação 
015/2018: Assunto: Criação de Laboratório. Relatório: A Direção do ICHI recebeu para análise 
e parecer a solicitação da criação do Laboratório de Pré-História (PreLa) coordenado pela 
professora Drª Maria Farias Gluchy que estabelece as diretrizes do referido laboratório conforme 
anexo. Reitera-se que a criação desse laboratório já tramitou no Comitê Assessor da área de 
Arqueologia e Antropologia e cujo regimento segue em anexo à indicação. Conclusão: Pelo 
exposto, indicamos para aprovação a criação do Laboratório de Pré-História (PreLa) coordenado 
pela professora Drª Maria Farias Gluchy conforme detalhado no anexo. Posta em votação, a 
Indicação 015/2018 foi aprovada por unanimidade pelos Conselheiros. 2) Câmara 
Administrativa: a) Parecer: 006/2018. Assunto: Relatório de Afastamento do Estágio Pós-
Doutoral. Interessada: Cassiane de Freitas Paixão. Relatora: Sibelle Cardia Nunes Cruz. 
Relatório: A Câmara Administrativa do Pleno do Conselho do ICHI recebeu para análise e parecer 
o relatório referente ao Estágio Pós-Doutoral da professora Cassiane de Freitas Paixão, junto ao 
Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais da Universidade Federal da Bahia - UFBA. Ao 
documento foi anexado o relatório final do período de pós-doutoramento elaborado pela 
professora, além da avaliação da orientadora, a qual julga o período de pós-doc como (bom). 
Voto da Relatora: A relatora vota pela aprovação do relatório final referente ao estágio pós-
doutoral da professora Cassiane de Freitas Paixão. Posto em votação o parecer 006/2018 da 
Câmara Administrativa foi aprovado por unanimidade pelos Conselheiros. b) Parecer: 007/2018. 
Assunto: Relatório de afastamento para Doutorado. Interessado: Jaciel Gustavo Kunz. 
Relatora: Sibelle Cardia Nunes Cruz. Relatório: A Câmara Administrativa do Pleno do Conselho 
do ICHI recebeu para análise e parecer o relatório nº 3, referente ao 2º semestre de 2017 de 
afastamento para pós-graduação, nível doutorado, de Jaciel Gustavo Kunz. O professor 
ingressou no Doutorado de Geografia – Ambiente, Ensino e Território – UFRGS no 1º semestre 
de 2017. No relatório consta as disciplinas cursadas no semestre (2), participação estágios, 
congressos, o número de créditos cursados (8), número de créditos restantes para a 
integralização (não há), situação da tese (estudos preliminares), assunto e desenvolvimento da 
tese, avaliação do orientador (muito bom) e data provável de conclusão da qualificação 
(03/2020). Voto da Relatora: A relatora vota pela aprovação do relatório nº 2 referente ao 2º 
semestre de 2017 de afastamento para Doutorado do professor Jaciel Gustavo Kunz. Posto em 
votação o parecer 007/2018 da Câmara Administrativa foi aprovado por unanimidade pelos 
Conselheiros. c) Parecer: 008/2018. Assunto: Eleição para a Coordenação do Curso de 
Arquivologia. Interessado: Prof. Mateus de Moura Rodrigues. Relatora: Sibelle Cardia Nunes 
Cruz. Relatório: A Câmara Administrativa do Pleno do Conselho do ICHI recebeu para análise e 
parecer os documentos relativos à eleição para coordenação do curso de graduação em 
Arquivologia. Constam no processo: Instalação da Comissão Eleitoral; Cronograma da eleição; 
Requerimento de candidatura da chapa; Homologação da chapa; Relação de eleitores atos à 
votar; Resultado da votação (gerado pelo sistema); Resultado final da eleição. Voto da Relatora: 
a) Fundamentação: A comissão eleitoral, constituída pelo Prof. Mateus de Moura Rodrigues, 
Profª. Tamiris Carvalho e pelo acadêmico Marco Aurélio Lobo Silveira, relatam que o processo 
de eleição transcorreu de acordo com as seguintes etapas: Implantação da comissão eleitoral 
no dia 14/02/2018 e aprovação do calendário da eleição em 20/02/2018; Recebimento da 
inscrição da chapa composta pelo Prof. Dhion Carlos Hedlund como Coordenador e Prof. Rafael 
Aparecido Moron Semidão como Coordenador Adjunto no dia 27/02/2018; Homologação da 
inscrição da chapa em 12/03/2018; Divulgação da relação de eleitores aptos a votar 15/03/2018; 
Período da eleição de 22 a 23/03/2018; Divulgação dos resultados no dia 26/03/2018, tendo sido 
eleita a chapa única composta pelo Prof. Dhion Carlos Hedlund como Coordenador e Prof. Rafael 
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Aparecido Moron Semidão como Coordenador Adjunto. A votação obteve os seguintes números: 
Docentes votantes na Chapa única: 05; Discentes votantes na Chapa única: 28; TAE votante na 
Chapa Única: 1; Discentes votos Em Branco: 04. b) Parecer: A relatora, de posse da 
documentação apresentada, relativa à eleição da coordenação do curso de Arquivologia, em que 
consta como eleita a chapa única composta pelo Prof. Dhion Carlos Hedlund como Coordenador 
e Prof. Rafael Aparecido Moron Semidão como Coordenador Adjunto e estando tal 
documentação de acordo, vota pela aprovação da mesma. Posto em votação o parecer 008/2018 
da Câmara Administrativa foi aprovado por unanimidade pelos Conselheiros. d) Parecer: 
009/2018. Assunto: Alteração da composição do Núcleo Docente Estruturante - NDE do 
curso de Turismo. Interessada: Ligia Dalchiavon. Relatora: Sibelle Cardia Nunes Cruz. 
Relatório: A Câmara Administrativa do Pleno do Conselho do ICHI recebeu para análise e parecer 
a solicitação de alteração da composição do núcleo docente estruturante – NDE do curso de 
Turismo, campus Santa Vitória do Palmar. Constam para este parecer os seguintes documentos: 
1. Solicitação da professora Ligia Dalchiavon – coordenadora do curso de Turismo encaminhada 
a Sra. Derocina Alves Campos Sosa referente a alteração da composição do Núcleo Docente 
Estruturante; 2. Ata 001/2018 do Curso de Bacharelado em Turismo. Voto da Relatora: A relatora, 
em posse da documentação listada, concorda com a alteração da composição do Núcleo 
Docente Estruturante do curso de Turismo, no momento em que há concordância de todas as 
partes interessadas. Excluir: Profª Drª Adriana Kivanski de Senna e Prof. Ms. Cristiano Ruiz 
Engelke. Manter: Profª Drª Ligia Dalchiavon (Coordenadora), Prof. Dr. Fermando Comiran e Profª 
Ms. Juliana Niehues Gonçalves de Lima. Incluir: Prof. Dr. Mauricio Ragagnin Pimentel e Prof. 
Ms. Carlos Henrique Cardona. Posto em votação o parecer 009/2018 da Câmara Administrativa 
foi aprovado por unanimidade pelos Conselheiros. e) Parecer: 010/2018. Assunto: Solicitação 
de liberação de docente da Área de Sociologia para atuação no Programa de Pós-
Graduação em Educação Ambiental - PPGEA – FURG. Interessado: Sérgio Botton Barcellos. 
Relatora: Simone Emiko Sato. Relatório: A Câmara Administrativa do Pleno do Conselho do ICHI 
recebeu para análise e parecer a solicitação de liberação para atuação no PPGEA – FURG, do 
professor Sérgio Botton Barcellos, da Área de Sociologia deste Instituto. Constam para este 
parecer os seguintes documentos: 1. Solicitação do professor Sérgio Botton Barcellos – Área de 
Sociologia, encaminhada a Sra. Derocina Alves Campos Sosa, referente a solicitação de 
liberação do docente para atuação no Programa de Pós-Graduação em Educação Ambiental - 
PPGEA; 2. Ata 001/2018 da Área de Sociologia; 3. Solicitação do docente dirigida ao Conselho 
do ICHI. Voto da Relatora: A relatora, em posse da documentação listada, concorda com a 
solicitação de liberação do docente para atuação no Programa de Pós-Graduação em Educação 
Ambiental – PPGEA - FURG, no momento em que há concordância de todas as partes 
interessadas e a formalização do comprometimento do docente na execução de suas atividades 
de ensino, pesquisa e extensão no ICHI, destacada nos documentos. Posto em votação o 
parecer 010/2018 da Câmara Administrativa foi aprovado por unanimidade pelos Conselheiros. 
f) Parecer: 011/2018. Assunto: Composição do Núcleo Docente Estruturante (NDE) da 
Geografia para o período 2018/19. Interessada: Susana Maria Veleda da Silva. Relator: Paulo 
Gomes de Sousa Filho. Relatório: A Câmara Administrativa do Pleno do Conselho do ICHI 
recebeu para análise e parecer a informação sobre a composição do Núcleo Docente 
Estruturante (NDE) da Geografia para o período 2018/19. Constam da documentação a ATA 
01/2018 do Comitê Assessor (CA) da Geografia, apresentando a seguinte composição: Área da 
Geografia do ICHI: Susana Silva (Coordenadora), Ulisses Oliveira (Coord. Adjunto), Eder Maier, 
Rossana Telles, Jussara Mantelli, César Martins, Suplentes: Pedro Quevedo e Elisangela de 
Felippe. Instituto de Educação (IE): Claudia Cousin e Vania Chaigar como suplente. Escola de 
Engenharia (EE): Jose Antiqueira. Voto do Relator: O Relator, de posse da documentação 
apresentada, relativa a Composição do Núcleo Docente Estruturante (NDE) da Geografia para o 
período 2018/19, aprova a solicitação da requerente. Posto em votação o parecer 011/2018 da 
Câmara Administrativa foi aprovado por unanimidade pelos Conselheiros. g) Parecer: 012/2018. 
Assunto: Solicitação de afastamento para realização de Doutorado. Interessada: Elisângela 
de Felippe Rodrigues. Relator: Paulo Gomes de Sousa Filho. Relatório: A Câmara Administrativa 
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do Pleno do Conselho do ICHI recebeu para análise e parecer o pedido de afastamento parcial 
para a realização do doutorado no Programa de Pós-Graduação em Educação Ambiental/FURG 
no período compreendido no primeiro semestre de 2018 até 12/02/2021. Consta da 
documentação Ata 06/2016 da reunião ordinária do Comitê Assessor da Geografia do Instituto 
de Ciências Humanas e da Informação que dispôs sobre o afastamento para qualificação 
profissional. Consta também o processo 23116.000819/2018-11, encaminhado ao ICHI e a carta 
de solicitação de afastamento parcial endereçada à coordenação do curso de Geografia. Voto 
do Relator: Tendo em vista a aprovação do grupo de professores e a declaração de não haver 
prejuízo às demais atividades profissionais da requerente, o relator vota pela aprovação do 
pedido de afastamento parcial para a realização do doutorado no Programa de Pós-Graduação 
em Educação Ambiental/FURG no período compreendido no primeiro semestre de 2018 até 
12/02/2021. Posto em votação o parecer 012/2018 da Câmara Administrativa foi aprovado por 
unanimidade pelos Conselheiros. 3) Câmara de Ensino: a) Parecer: 004/2018. Assunto: Plano 
de Trabalho para Projeto de Ensino. Aula inaugural do Curso de Bacharelado em Hotelaria: 
“Sharing Economy: os desafios para o Turismo e a Hotelaria”. Interessada: Siuza Monteiro 
Guedes. Relator: Artur Henrique Franco Barcelos. Relatório: A Câmara de Ensino do Conselho 
do ICHI recebeu para análise e parecer o Plano de Trabalho para Projeto de Ensino. Aula 
inaugural do Curso de Bacharelado em Hotelaria: “Sharing Economy: os desafios para o Turismo 
e a Hotelaria”.  No material recebido tem-se: a) O formulário da PROGRAD específico para Plano 
de Trabalho em Projetos de Ensino, no qual consta o Título do Projeto: Aula inaugural do Curso 
de Bacharelado em Hotelaria: “Sharing Economy: os desafios para o Turismo e a Hotelaria”; a 
data de início 21/03/2018 e de fim 22/03/2018; o Objetivo Geral, o Objetivo Específico; a 
Justificativa; a equipe (uma TAE e duas discentes). O Plano não prevê despesas para sua 
execução. A palestrante da Aula Inaugural é Marina Petruzzi, de Santa Vitória do Palmar e 
doutoranda da Universidade Europeia (Portugal). Voto do Relator: a) Fundamentação: Trata-se 
de evento importante para os alunos dos cursos de Hotelaria e Turismo, pois o tema tratado tem 
relação direta com as atividades profissionais destas duas áreas. Como o evento já ocorreu nos 
últimos dias 21 e 22 de março, registre-se que sua submissão ao Conselho ocorreu de forma 
extemporânea. b) Parecer: Em que pese tratar-se de um Plano de Trabalho que chegou a este 
Conselho após sua realização, Voto pela APROVAÇÃO a posteriori sem óbices, dada a 
relevância do evento e o fato de não ter gerado despesas para a Universidade. Posto em votação 
o parecer 004/2018 da Câmara de Ensino foi aprovado por unanimidade pelos Conselheiros. b) 
Parecer: 005/2018. Assunto: Solicitação da ampliação do número de créditos da disciplina 
de “Políticas públicas, movimentos sociais e agricultura (cód. 10140P), do Programa de 
Pós-Graduação em Geografia – PPGEO, de dois para quatro créditos. Interessado: Prof. 
Solismar Fraga Martins – coordenador do Programa de Pós-Graduação em Geografia ICHI. 
Relator: Artur Henrique Franco Barcelos. Relatório: A Câmara de Ensino do Conselho do ICHI 
recebeu para análise e parecer a solicitação de proposta da ampliação do número de créditos 
da disciplina de “Políticas públicas, movimentos sociais e agricultura” (cód. 10140P) do Programa 
de Pós-Graduação em Geografia, de dois para quatro créditos.  No material recebido tem-se: a) 
Ata do Comitê Assessor do Programa de Pós-Graduação em Geografia, com data de 13 de 
setembro de 2017, onde consta o pedido da Profa. Jussara Mantelli para que houvesse o 
aumento de créditos da referida disciplina. Na Ata consta que o pedido foi aprovado de forma 
unânime pelo Comitê Assessor. Voto do Relator: a) Fundamentação: Trata-se de uma alteração 
de baixo impacto no quadro de disciplinas e carga horária do PPGEO. A solicitação se deu pelos 
trâmites normais, junto ao Comitê Assessor e, aprovada nessa instância, encaminhada para 
apreciação do Conselho do ICHI. b) Parecer: Tendo em vista o exposto, voto pela APROVAÇÃO 
da solicitação de ampliação do número de créditos da disciplina de “Políticas públicas, 
movimentos sociais e agricultura (cód. 10140P), do Programa de Pós-Graduação em Geografia 
– PPGEO, de dois para quatro créditos. Posto em votação o parecer 005/2018 da Câmara de 
Ensino foi aprovado por unanimidade pelos Conselheiros. c) Parecer: 006/2018. Assunto: 
Normatização de Projeto em Geografia dos cursos de Geografia Licenciatura e 
Bacharelado, Instituto de Ciências Humanas e da Informação – ICHI, Universidade Federal 
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do Rio Grande – FURG. Interessada: Profa. Susana Maria Veleda da Silva - Coordenadora dos 
Cursos de Graduação Licenciatura e Bacharelado em Geografia do ICHI – FURG. Relatora: 
Elisângela Gorete Fantinel. Relatório: A Câmara de Ensino do Conselho do ICHI recebeu para 
análise e parecer a solicitação de proposta de Normatização de Projeto em Geografia (PG) 
referente a disciplina obrigatória de Código 05129, pautada no estabelecimento de pré-requisitos 
essenciais para desenvolver uma proposta de trabalho que vise atender, posterior a realização 
da disciplina de PG, a disciplina de Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) de Código 05160. A 
proposta apresenta as definições das diretrizes quanto a responsabilidade de docentes e 
acadêmicos(as). No material recebido tem-se: a) Documento de Normatização de Projeto em 
Geografia (PG) código 05129, e b) Ata 01/2018 do Comitê Assessor dos Cursos de Geografia, 
com a aprovação por unanimidade da Normatização da disciplina Projeto em Geografia código 
05129. A Normatização apresentada (documento “a”), expõe as diretrizes da proposta quanto à 
necessidade de cursar a disciplina de Projeto em Geografia antes da disciplina de TCC; 
apresenta a sua carga horária total (90 horas, 06 créditos) e o número de aulas semanais (06 
aulas, totalizando 108 aulas no semestre); estabelece que a disciplina não tem caráter obrigatório 
de ser realizada presencialmente e a dinâmica de funcionamento é de responsabilidade do(a) 
professor(a) responsável pela disciplina; definição clara de quem pode atuar como orientador(a) 
e (co)orientador(a); estabelecimento dos documentos necessários para a formalização das 
atividades da disciplina; definição do número máximo de orientandos(as) por professor(a) (08 
alunos); criação de critérios e possibilidades de recusa de orientação por parte do(a) professor(a) 
(mais de 08 orientandos e não compatibilidade do tema do PG com a linha de pesquisa do(a) 
orientador(a)); definição de um(a) professor(a) responsável pela disciplina em cada semestre, 
bem como as suas atribuições burocráticas; declaração dos critérios para a validação da 
conclusão da disciplina com as diretrizes e responsabilidades dos(as) acadêmicos(as) e dos(as) 
respectivos(as) orientadores(as). A Normatização será posta em prática imediatamente, 1º 
semestre 2018, após a aprovação no Conselho do Instituto de Ciências Humanas e da 
Informação. Voto da Relatora: a) Fundamentação: A documentação apresentada, relativa à 
Normatização da Disciplina em Projeto em Geografia (cod.05129) dos Cursos de Graduação em 
Geografia Licenciatura e Bacharelado, está condizente com os trâmites da Universidade, e atesta 
a concordância da área de Geografia em relação ao estabelecimento da Norma. b) Parecer: 
Tendo em vista o exposto, voto pela APROVAÇÃO da solicitação de Normatização de Projeto 
em Geografia dos cursos de Geografia Licenciatura e Bacharelado disciplina de código 05129 
do Instituto de Ciências Humanas e da Informação – ICHI da Universidade Federal do Rio Grande 
– FURG. Posto em votação o parecer 006/2018 da Câmara de Ensino foi aprovado por 
unanimidade pelos Conselheiros. d) Parecer: 007/2018. Assunto: Aprovação do projeto de 
ensino “As origens da Psicanálise nas tragédias ‘Édipo’ de Sófocles e ‘Hamlet’ de William 
Shakespeare”. Interessado: Fabio Dal Molin. Relator: Rafael Aparecido Moron Semidão. 
Relatório: A Câmara de Ensino do Conselho do ICHI recebeu para análise e parecer a solicitação 
de aprovação do projeto de ensino “As origens da Psicanálise nas tragédias ‘Édipo’ de Sófocles 
e ‘Hamlet’ de William Shakespeare”. O projeto tem o objetivo de estudar a teoria e a técnica 
psicanalítica e os processos clínicos e psicopatológicos que envolvem as tragédias de Édipo e 
Hamlet; incluir as distintas formas de expressão artística na pesquisa clínica psicanalítica; ler as 
tragédias de Édipo e Hamlet e discutir suas implicações na constituição do sujeito 
contemporâneo; e difundir os estudos e pesquisas do laboratório através de produção escrita: 
livros, capítulos de livros, artigos, poesias, contos, crônicas, fotografias e demais produções multi 
e transmídia. A atividade de ensino, proposta por meio do projeto apresentado, se dará no âmbito 
do Grupo de Estudos sobre Arte e Psicanálise, que está vinculado ao programa Laboratório de 
Pesquisa e Extensão sobre Arte e Psicanálise – LEXPARTE, do Curso de Psicologia da FURG. 
A atividade proposta compreenderá um arco de tempo que vai de 06/03/2018 a 05/07/2018, e 
contará com a participação de 50 membros constituídos de docentes, alunos e servidores. A 
atividade se dirige à comunidade acadêmica e em sua metodologia prevê a realização de 10 
encontros com 4 horas de duração cada um, sendo cada encontro pautado pela leitura prévia e 
discussão de material proposto pela coordenação do grupo de estudos. A atividade não contará 
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com financiamento externo. Voto do Relator: a) Fundamentação: Os dados veiculados no projeto, 
relativos à solicitação de aprovação da atividade de ensino, foram apresentados em formulário 
adequado e informam todos os elementos necessários à sua aprovação. b) Parecer: Voto pela 
aprovação do projeto “As origens da Psicanálise nas tragédias ‘Édipo’ de Sófocles e ‘Hamlet’ de 
William Shakespeare”. Posto em votação o parecer 007/2018 da Câmara de Ensino foi aprovado 
por unanimidade pelos Conselheiros. 4) Câmara de Extensão: a) Parecer: 004/2018. 
Atividades de Extensão. Interessados: Professores e Técnicos Administrativos do ICHI. 
Relator: Vinícius Lisboa Nunes. Relatório: A Câmara de extensão do Conselho do ICHI recebeu 
para análise e parecer os seguintes documentos: 1. Relatório final de atividades de extensão: 
Projeto Sistema de Gerenciamento Urbanistico - SiGURB Objetivos: Fornecer informações 
sobre localização dos prédios e demais estruturas; base de informação cartográfica de 
zoneamento e mapeamento sobre restrições ambientais, diretrizes viárias e demais informações 
sobre planejamento urbano em geral; ferramenta para identificação de desconformidades do 
plano de urbanização a ser implantado, tais como características de urbanização, de mobilidade 
e acessibilidade, transporte, entre outras; a curto e médio prazo, viabilizar uma melhoria em 
aspectos de mobilidade nos diversos meios de locomoção, assim como também características 
urbanísticas e a longo prazo, priorizar meios de locomoção e transporte sustentáveis; servir como 
mapa de localização à usuários que desconhecem o campus; base para um banco de dados que 
contenha informações sobre os pavilhões, suas salas e o interior das mesmas; integrar espaços 
e ambientes com seus usuários. Coordenadora: Carla Imaraya Meyer de Felippe. Carga horária 
total da ação: 500 horas Período: 01 de março a 30 de dezembro de 2017. 2. Relatório final de 
atividades de extensão: Programa NEAI – Nucleo de Estudos e Ações Inclusivas. Objetivos: 
Incentivar políticas públicas que atendam às necessidades de inclusão e acessibilidade de 
pessoas com algum tipo de deficiência e/ou mobilidade reduzida e/ou necessidades educativas 
especificas; sensibilizar a comunidade acadêmica quanto à importância do respeito ao lidar com 
a diferença; fornecer aos servidores da FURG novos subsídios para refletir e lidar com o tema 
da acessibilidade e inclusão; oportunizar aos acadêmicos da FURG uma apreciação sobre a 
diversidade, fornecendo informações uteis sobre a educação inclusiva; acompanhar 
sistematicamente as pessoas com deficiência e/ou mobilidade reduzida e/ou necessidades 
educativas especificas no desempenho de suas atividades acadêmicas; possibilitar o acesso aos 
prédios dos campi da FURG para os acadêmicos com deficiência e/ou mobilidade reduzida; 
contratar serviço técnico especializado em psicologia clínica, psicopedagogia, terapia 
ocupacional, deficiência visual, assistente social, fisioterapeuta, professor de sala de recursos 
multifuncionais; fomentar o desenvolvimento de projetos de pesquisa na área de inclusão e 
acessibilidade; atender a formação continuada de professores em Educação Especial, em função 
da demanda cada vez maior de estudantes com algum tipo de deficiência e/ou mobilidade 
reduzida e/ou necessidades educativas especificas, motivando-os a chegar ao terceiro grau; 
entre outros. Coordenadora: Carla Imaraya Meyer de Felippe. carga horária total da ação: 700 
horas Período: 05 de janeiro a 20 de dezembro de 2017. 3. Relatório final de atividades de 
extensão: Programa LabNEAI – Laboratório Nucleo de Estudos e Ações Inclusivas 
Objetivo: Promover praticas inclusivas no desenvolvimento de um trabalho interdisciplinar e 
multiprofissional visando a inclusão e acessibilidade de pessoas com necessidades educativas 
especificas na FURG e na comunidade em geral. Estuda ações que enfoquem a questão da 
diversidade em diferentes faixas etárias e espaços sociais, pontuando questões importantes a 
respeito do desenvolvimento infantil, escolarização, ingresso na universidade e no mercado de 
trabalho, cumprindo as politicas públicas em educação inclusiva. Coordenadora: Carla Imaraya 
Meyer de Felippe. carga horária total da ação: 960 horas Período: 01 de janeiro a 01 de dezembro 
de 2017. 4. Relatório final de atividades de extensão: Projeto Sala de Recursos 
Multifuncionais – Execução 2017. Objetivo: A SEM objetiva promover práticas inclusivas no 
desenvolvimento de um trabalho interdisciplinar e multiprofissional visando a inclusão e 
acessibilidade de pessoas com necessidades educativas especificas na FURG e na comunidade 
em geral. Estuda ações que enfoquem a questão da diversidade em diferentes faixas etárias e 
espaços sociais, pontuando questões importantes a respeito do desenvolvimento infantil, 



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

REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO - ATA 002/2017 
PÁGINA 7 DE 15 

 

escolarização, ingresso na universidade e no mercado de trabalho, cumprindo as políticas 
públicas em educação inclusiva. Coordenadora: Carla Imaraya Meyer de Felippe. carga horária 
total da ação: 965 horas Período: 05 de janeiro a 20 de dezembro de 2017. 5. Relatório final de 
atividades de extensão: Projeto Laboratório de Acessibilidade e Mobilidade Urbana – LAMU. 
Objetivos: Promover viabilizar e qualificar a acessibilidade e a mobilidade  dos estudantes com 
deficiência reduzida, assim como também a toda comunidade acadêmica e demais frações, 
garantindo com isso, um ingresso e permanência de qualidade aos estudantes com algum tipo 
de deficiência; proporcionar maior autonomia e independência às pessoas com deficiência e/ou 
mobilidade reduzida; ofertar recursos de tecnologia assistiva como ferramenta de inclusão digital; 
instalação e configuração de software para deficientes visuais (NVDA, DOSVOX, etc); criação 
de projetos com implantação de recursos de sinalização temporária ou permanente e 
comunicação (pisos táteis, mapas táteis, placas de identificação braile, símbolos, alarmes 
sonoros, etc.); criação de projetos para delimitação, quantificação e sinalização de vagas 
reservadas para pessoas com deficiência e outros parâmetros envolvidos; criação de projetos 
de interligações de acesso a pavilhões de sala de aula e demais setores,; dimensionamentos de 
calçadas e passarelas, patamares de rampas; identificação de inadequações e barreiras 
referentes à estrutura física dos prédios, assim como também nos demais ambientes; e prestar 
acessoria aos diversos setores da Universidade referente à acessibilidade arquitetônica e 
mobilidade. Coordenadora: Carla Imaraya Meyer de Felippe. carga horária total da ação: 965 
horas Período: 05 de janeiro a 20 de dezembro de 2017. 6. Relatório final de atividades de 
extensão: Projeto Grupo Acessibilidade. Objetivo: garantir os direitos dos acadêmicos com 
deficiência e/ou necessidades educativas especificas e o desenvolvimento de acoes afirmativas 
no intuito de oportunizar a acessibilidade e permanência buscando um Educação Inclusiva. 
Coordenadora: Carla Imaraya Meyer de Felippe. carga horária total da ação: 960 horas Período: 
05 de janeiro a 20 de dezembro de 2017. 7. Relatório final de atividades de extensão: Projeto 
Brinquedoteca na Feira do Livro. Objetivo: Expandir a comunidade em geral todo o benefício 
que a brinquedoteca oferece no âmbito do desenvolvimento cognitivo através de atividades 
lúdicas como jogos pedagógicos, brincadeiras populares e brinquedos diversos. Coordenadora: 
Carla Imaraya Meyer de Felippe. carga horária total da ação: 578 horas Período: 02 de junho de 
2017 a 15 de fevereiro de 2018. 8. Relatório final de atividades de extensão: Curso Oficinas 
de Capacitação. Objetivos: Refletir e discutir sobre a temática da mediação, e seus conceitos, 
com os professores, servidores e acadêmicos interessados; expor trabalho de mediação e 
consultoria realizado no Núcleo e no Projeto Incluir, mostrando sua importância dentro do âmbito 
universitário; perceber a importância dessa mediação dentro do trabalho proposto; unir teoria e 
prática para promover um melhor entendimento do assunto; viabilizar oficinas que propiciem 
experiências singulares a educadores, educandos, equipes diretivas e funcionários que atuam 
nos espaços educacionais; sensibilizar e instrumentalizar a comunidade acadêmica da 
Universidade acerca das especificidades das pessoas que apresentam deficiência visual; 
Experimentar a ausência dos diferentes sentidos com o intuito de sentir na pele o cotidiano das 
pessoas com deficiência; entre outros. Coordenadora: Carla Imaraya Meyer de Felippe. carga 
horária total da ação: 220 horas Período: 05 de janeiro a 20 de dezembro de 2017. 9. Relatório 
final de atividades de extensão: Projeto CALENDARIO DE EVENTOS: Projeto de 
implantação de calendário de eventos online no município de Santa Vitória do Palmar/RS. 
Objetivo: Criar um calendário de eventos online para o município de Santa Vitória do Palmar. 
Coordenadora: Francieli Boaria. carga horária total da ação: 45 horas Período: 20 de março de 
2018. 10.Evento de extensão: XXV Semana Acadêmica de Geografia e V Semana Integrada 
do PPGEO Objetivos: Refletir sobre o panorama da atual geografia brasileira para o debate 
acadêmico da Universidade Federal do Rio Grande - FURG Coordenadora: Rossana Madruga 
Telles. carga horária total da ação: -- horas Período: 28 de maio de 2018 a 30 de maio de 2018. 
11. Evento de extensão: Oficina de História do Tempo Presente: República Democrática 
do Congo. Objetivos: O objetivo do projeto é que os alunos tenham um espaço para discutir 
questões contemporâneas, tudo de forma a perscrutar a função social de educação superior nas 
suas mais amplas dimensões. Coordenadora: Vanessa dos Santos Moura. carga horária total da 
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ação: 40 horas Período: 23 de abril de 2018 a 22 de junho de 2018. Voto do relator: a) 
Fundamentação: As ações de extensão propostas estão dentro das normas de extensão não 
havendo impeditivos para 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 
004/2018 da Câmara de Extensão foi aprovado por unanimidade pelos Conselheiros. 5) Câmara 
de Pesquisa: a) Parecer: 002/2018. Assunto: Relatório de Projetos de Pesquisa. 
Interessados: Professores do ICHI. Relator: Paulo Afonso Pires Junior. Relatório: A Câmara de 
Pesquisa do Conselho do ICHI recebeu, para análise e parecer, os relatórios de projetos de 
pesquisa abaixo elencados:  

Nº de 
registro 

Responsável Título Período de 
Execução 

34/2018 
Prof Dário de 
Araújo Lima 

“Marx e o Conteúdo do Conceito Lugar 
(Postulado Científico para Estudo sobre 

Comunidade Tradicional Costeira de Pescador 
Artesanal)”. 

2017 

35/2018 
Prof Dário de 
Araújo Lima 

“Kant e o Conteúdo do Conceito Lugar 
(Postulado Científico para Estudo sobre 

Comunidade Tradicional Costeira de Pescador 
Artesanal)”. 

2017 

36/2018 
Prof Dário de 
Araújo Lima 

“Hegel e o Conteúdo do Conceito Lugar 
(Postulado Científico para Estudo sobre 

Comunidade Tradicional Costeira de Pescador 
Artesanal)”. 

2017 

37/2018 
Prof Dário de 
Araújo Lima 

“Platão e o Conteúdo do Conceito Lugar 
(Postulado Científico para Estudo sobre 

Comunidade Tradicional Costeira de Pescador 
Artesanal)”. 

2017 

38/2018 
Luiz Henrique 

Torres 
“Moysés Vellinho: Historiador e Crítico Literário” 2017 

39/2018 
Luiz Henrique 

Torres 
“O El Niño e a Enchente de 1941 em Rio 

Grande”. 
2017 

40/2018 
Luiz Henrique 

Torres 
“Memória & História da Cidade de Rio Grande” 2017 

47/2018 
Francisco das 
Neves Alves 

“Os Dragões no Rio Grande do Sul: mitificação 
& historiografia” 

2017 

48/2018 
Francisco das 
Neves Alves 

“Revolução Federalista: história & 
historiografia” 

2017 

49/2018 
Francisco das 
Neves Alves 

“Imprensa & História” 2017 

50/2018 
Francisco das 
Neves Alves 

“Tópicos de História das Relações 
Internacionais do Brasil” 

2017 

51/2018 
Francisco das 
Neves Alves 

“Do paraíso ao inferno: visões do feminino no 
Rio Grande do Sul do século XIX” 

2017 

52/2018 
Francisco das 
Neves Alves 

“Olhares impressos – a república brasileira sob 
o prisma da imprensa lusitana: repercussões e 

ruptura diplomática (1889-1895)” 
2017 

Voto do Relator: a) Fundamentação: A Câmara de Pesquisa recebeu para análise e parecer os 
relatórios com os respectivos resultados referentes às atividades realizadas em 2017 nos 
projetos de pesquisa acima elencados. Após análise foi verificado que os relatórios estão de 
acordo com os padrões da Universidade Federal do Rio Grande e atenderam o que foi descrito 
nos projetos. b) Parecer: Tendo em vista o exposto, votamos pela aprovação dos relatórios dos 
projetos de pesquisa acima descritos. Posto em votação o parecer 002/2018 da Câmara de 
Pesquisa foi aprovado por unanimidade pelos Conselheiros. b) Parecer: 003/2018. Assunto: 
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Projetos de Pesquisa. Interessados: Professores do ICHI. Relator: Paulo Afonso Pires Junior. 
Relatório: A Câmara de Pesquisa do Conselho do ICHI recebeu, para análise e parecer, os 
projetos de pesquisa abaixo elencados: 1. História do Litoral do Rio Grande do Sul. 
Objetivos: Realizar um levantamento historiográfico e a caracterização geral dos fundamentos 
físicos e dos processos históricos de povoamento do litoral do Rio Grande do Sul buscando 
construir uma referência paradidática preliminar para estudos mais aprofundados. Coordenador: 
Luiz Henrique Torres. Período de Execução: 2018. 2. Memória & História. Objetivos: Divulgar à 
comunidade Rio-grandina informações sobre a História local inserida no processo histórico 
platino, brasileiro e europeu dos séculos XVIII ao XX. Também será enfocado o período pré-
histórico dos últimos seis milênios e o povoamento primevo da zona costeira. Coordenador: Luiz 
Henrique Torres. Período de Execução: 2018. 3. Antônio Joaquim Dias e a Imprensa Literária. 
Objetivos: Analisar os escritos de Antônio Joaquim Dias publicada no periódico Arcádia e sua 
contribuição para o desenvolvimento da literatura sul-rio-grandense. Coordenador: Luiz Henrique 
Torres. Período de Execução: 2018. 4. Experiências afetivo-volitivas e relações estéticas na 
constituição do sujeito: reflexões sobre processos psicossociais. Objetivos: Investigar os 
processos psicossociais, enfocando as experiências afetivo-volitivas (emoções, interesses, 
vontades, motivações e necessidades) e as relações estéticas (formação do sentido estético) 
dos e nos sujeitos. Coordenadora: Susana Inês Molon. Período de Execução: 2018. 5. Produção 
Científica: Trabalhos de Conclusão do Curso de Bacharelado em Turismo – FURG. 
Objetivos: Contribuir com a comunidade acadêmica da universidade através da pesquisa 
científica gerada pela produção dos Trabalhos de Conclusão do Curso de Bacharelado em 
Turismo da FURG. Coordenadora: Bibiana Schiavini Gonçalves Toniazzo. Período de Execução: 
2018. 6. Marx e o Conteúdo do Conceito Lugar (Postulado Científico para Estudo sobre 
Comunidade Tradicional Costeira de Pescador Artesanal). Objetivos: O propósito acadêmico 
é apresentar Categorias Filosóficas oriundas do Pensamento do Filósofo Marx para um 
aprofundamento das interpretações científicas sobre o conteúdo do Conceito Geográfico Lugar, 
digo, estamos tratando de uma pesquisa científica cujos alicerces são diálogos pertinentes as 
Causas Primeiras. Coordenador: Dário de Araujo Lima. Período de Execução: 2018. 7. Kant e o 
Conteúdo do Conceito Lugar (Postulado Científico para Estudo sobre Comunidade 
Tradicional Costeira de Pescador Artesanal). Objetivos: O propósito acadêmico é apresentar 
Categorias Filosóficas oriundas do Pensamento do Filósofo Kant para um aprofundamento das 
interpretações científicas sobre o conteúdo do Conceito Geográfico Lugar, digo, estamos 
tratando de uma pesquisa científica cujos alicerces são diálogos pertinentes as Causas 
Primeiras. Coordenador: Dário de Araujo Lima. Período de Execução: 2018. 8. Hegel e o 
Conteúdo do Conceito Lugar (Postulado Científico para Estudo sobre Comunidade 
Tradicional Costeira de Pescador Artesanal). Objetivos:  O propósito acadêmico é apresentar 
Categorias Filosóficas oriundas do Pensamento do Filósofo Hegel para um aprofundamento das 
interpretações científicas sobre o conteúdo do Conceito Geográfico Lugar, digo, estamos 
tratando de uma pesquisa científica cujos alicerces são diálogos pertinentes as Causas 
Primeiras. Coordenador: Dário de Araujo Lima. Período de Execução: 2018. 9. Platão e o 
Conteúdo do Conceito Lugar (Postulado Científico para Estudo sobre Comunidade 
Tradicional Costeira de Pescador Artesanal). Objetivos:  O propósito acadêmico é apresentar 
Categorias Filosóficas oriundas do Pensamento do Filósofo Platão para um aprofundamento das 
interpretações científicas sobre o conteúdo do Conceito Geográfico Lugar, digo, estamos 
tratando de uma pesquisa científica cujos alicerces são diálogos pertinentes as Causas 
Primeiras. Coordenador: Dário de Araujo Lima. Período de Execução: 2018. 10. A inserção dos 
negros nos mercados de trabalho na cidade de Rio Grande: análises e perspectivas. 
Objetivos:  A pesquisa terá por objetivo geral verificar as disparidades salariais entre indivíduos 
negros e brancos no setor público e privado, as respectivas taxas de escolarização, as principais 
atividades profissionais exercidas pela população negra na cidade de Rio Grande. Por fim, 
verificar a necessidade do incremento das políticas públicas, como medida de aceleração da 
diminuição das desigualdades sociais, que possuem um caráter multifacetado, afetando a 
capacidade de inserção da população negra nos mercados de trabalho em Rio Grande. 
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Coordenador: Elizardo Scarpati Costa. Período de Execução: 2018. 11. O exercício da escrita 
e publicação de crônicas em mídia impressa e seu impacto na identificação do graduando 
com o curso de Psicologia e com a construção de uma identidade profissional. Objetivos: 
Verificar se a produção textual dos alunos através do projeto Conversando sobre Infância e 
Família, projeto de extensão vinculado ao Núcleo de Pesquisa e Extensão sobre o Bebê e a 
Infância (NUPEBI), da Universidade Federal do Rio Grande (FURG) colabora na identificação do 
graduando com o curso de Psicologia e a com a construção de uma identidade profissional. 
Coordenadora: Daniela Delias de Souza. Período de Execução: 2018. Voto do Relator: a) 
Fundamentação: Os projetos de pesquisa propostos estão dentro das normas da Universidade 
Federal do Rio Grande, não havendo impeditivos para sua aprovação. b) Parecer: Tendo em 
vista o exposto, votamos pela aprovação dos projetos de pesquisa acima descritos. Posto em 
votação o parecer 003/2018 da Câmara de Pesquisa foi aprovado por unanimidade pelos 
Conselheiros. 6) Assuntos Gerais: a) Resposta ao Memorando 41/2018 - IMEF: A 
Coordenadora do Curso de Psicologia Profª Vera Torres das Neves informou que o Comitê 
Assessor da Psicologia aprovou a participação das professoras Daniela Barsotti Santos para 
ministrar a disciplina Psicologia da Edicação I – 09618 D e Ceres Braga Arejano para ministrar a 
disciplina Teorias da Aprendizagem – 10519 D, no curso de Licenciatura em Ciências EaD que 
será reofertado no 1º semestre de 2019. Posta em votação a solicitação foi aprovada por 
unanimidade pelos Conselheiros. b) Resposta ao Memorando 67/2018 - IMEF: a coordenadora 
da área de Sociologia, Profª Leni Colares, informou que a área autorizou a aprovação e o 
oferecimento das disciplinas: Elementos Sociológicos da Educação – 10521 D e Diversidade 
Cultural e Relações Étnicos-raciais – código a definir, para o Curso de Licenciatura em Física 
EAD com previsão de início para o 1º semestre de 2019. Posta em votação a solicitação foi 
aprovada por unanimidade pelos Conselheiros. Na sequência a coordenadora do Curso de 
Psicologia, Profª Vera das Neves, informou que o Comitê Assessor do curso também autorizou 
a aprovação e o oferecimento da disciplina: Psicologia da Educação – 10518 D para o Curso de 
Licenciatura em Física EAD. A ccordenadora informou ainda que as professoras Daniela Barsotti 
Santos e Ceres Braga Arejano que irão ministrar a disciplina. Posta em votação a solicitação foi 
aprovada por unanimidade pelos Conselheiros. c) Coordenação da Sociologia: 1) A 
Coordenadora do Curso Profª Leni Beatriz Correia Colares apresentou a solicitação da 
Coordenação do Curso de Ciências Econômicas, que através do Memorando 62/2018 – ICEAC, 
solicitou a alteração na forma de ingresso dos novos alunos do curso de Economia via SISU. 
Atualmente é realizada a modalidade dupla entrada, onde ingressam no curso 50 alunos no 
primeiro semestre e 50 alunos no segundo semestre de cada ano acadêmico. A partir do primeiro 
semestre de 2019 passaríamos à entrada única de 100 alunos no primeiro semestre de cada 
ano.  Desta forma a repercussão da dupla entrada após o período de transição faria com que 
Introdução à Sociologia fosse ofertada apenas no segundo semestre do ano acadêmico e não 
mais em todos os semestres. Posta em votação a solicitação de entrada única do Curso de 
Ciências Econômicas foi aprovada por unanimidade pelos Conselheiros. 2) Também em resposta 
ao Memorando 41/2018 – IMEF, a área de Sociologia, conforme Ata 02/2018, indicou a Profª 
Cassiane de Freitas Paixão e o Prof Elizardo Scarpati Costa, para ministrarem as disciplinas de 
Diversidade Cultural e Relações Étnico-raciais – 10565 D e Elementos Sociológicos da Educação 
- 10521D, no curso de Licenciatura em Ciências EaD que será reofertado no 1º semestre de 
2019. Posta em votação a solicitação foi aprovada por unanimidade pelos Conselheiros. 3) Por 
último, a Ata 02/2018 da área de Sociologia, também aprova a participação da Profª Leni Beatriz 
Correia Colares para atuar no Curso de Biblioteconomia EAD. Posta em votação a solicitação foi 
aprovada por unanimidade pelos Conselheiros. 4) Em resposta ao Memorando 83/2018 – IMEF 
a área de Sociologia aprovou, conforme Ata 02/2018, a alteração da localização da disciplina 
Elementos Sociológicos da Educação – 10521 D, no QSL do curso de Licenciatura em Ciências 
EaD. A disciplina sairá do 7º e passará para o 6º semestre. A Coordenadora da área, Profª Leni 
Colares, informou que foi indicado o professor Elizardo Scarpati Costa para ministrar a referida 
disciplina. Posta em votação a solicitação foi aprovada por unanimidade pelos Conselheiros. d) 
Coordenação da Arquivologia: O Coordenador Adjunto do Curso de Arquivologia, Prof Dhion 
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Carlos Hedlund, informou, conforme Ata 03/2018 do Comitê Assessor do Curso, que os 
professores Mateus de Moura Rodrigues, Dhion Carlos Hedlund e Luciana Souza de Brito, se 
colocaram à disposição para atuar no Curso de Biblioteconomia EAD. Posta em votação a 
demanda foi aprovada por unanimidade pelos Conselheiros. Posterior a esta demanda, o Prof. 
Dhion Hedlund solicita a autorização do Conselho para a participação de um professor substituto 
do curso de Arquivologia como representante de área junto ao Conselho da Unidade e membro 
da Câmara de Ensino do ICHI. Posta em votação a solicitação foi aprovada por unanimidade 
pelos Conselheiros, porém condicionada ao parecer da Procuradoria. e) Auto avaliação 
Institucional: A Direção solicita a ampla participação e divulgação, por parte dos docentes, 
técnicos e discentes no processo de auto avaliação da FURG. Pede ainda, que os coordenadores 
e demais docentes reforcem o pedido junto aos discentes. f) Participação Discente na CIAP: 
O Administrador do ICHI e membro da CIAP, Paulo Afonso Pires Junior, solicita aos 
Coordenadores que repassem aos alunos do ICHI a necessidade, de um ou mais discentes, para 
participarem da Comissão. 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, Sibelle 
Cardia Nunes Cruz, Secretária Geral. 
 
 
 
 
 

_______________________________________ 

Profª. Drª. Derocina Alves Campos Sosa 

Diretora do ICHI 
 
 
 
 

________________________________________ 

Sibelle Cardia Nunes Cruz 

Secretária Geral 
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EDITAL Nº 05/2018 – CONCURSO PÚBLICO 

Processo nº 23116.001004/2018-41 
 
INSCRIÇÕES HOMOLOGADAS: 
 
 
ADRIANO JOSE MARANGONI  
ALINE VANESSA LOCASTRE  
EDUARDO ROBERTO JORDAO KNACK  
FABIANO QUADROS RÜCKERT  
FERNANDA OLIVEIRA DA SILVA  
GILBERTO DA SILVA GUIZELIN  
JOSÉ AUGUSTO RIBAS MIRANDA  
JOSÉ CARLOS DA SILVA CARDOZO  
LEANDRO GOYA FONTELLA  
MARCELO VIANNA  
MARINA CORRÊA DA SILVA DE ARAUJO  
MARISTEL PEREIRA NOGUEIRA  
MIQUEIAS HENRIQUE MUGGE  
NATÁLIA GARCIA PINTO  
OSVALDO ANDRÉ OLIVEIRA  
PRISCILA MARIA WEBER  
THIAGO LEITÃO DE ARAÚJO 
 

 
(a via original encontra-se assinada) 

 
Prof. Dr. FRANCISCO DAS NEVES ALVES – Presidente 

 
 

Prof. Dr. ANDRÉ LUIS RAMOS SOARES – Titular 
 
 

Prof. Dr. RODRIGO SANTOS DE OLIVEIRA – Titular 
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Serviço Público Federal 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE 

INSTITUTO DE CIÊNCIAS HUMANAS E DA INFORMAÇÃO 

 

 
 

 
EDITAL Nº 05/2018 – CONCURSO PÚBLICO 

Processo nº 23116.001004/2018-41 
 
CRONOGRAMA DE ATIVIDADES: 

ATIVIDADE DATA HORÁRIO 

 
LOCAL 

 

- Sorteio do ponto da Prova Escrita 16/4/2018 
13 horas e 
30 minutos 

Sala  

- Realização da Prova Escrita 16/4/2018 
13 horas e 
45 minutos 

Sala  

- Leitura pública da Prova Escrita 17/4/2018 13 horas Sala  

- Divulgação do resultado preliminar da 
Prova Escrita 

17/4/2018 19 horas Sala 

- Sorteio do ponto da Prova Didática – 
1ª turma 

18/4/2018 
13 horas e 
45 minutos 

Sala 

- Sorteio do ponto da Prova Didática – 
2ª turma 

19/4/2018 
13 horas e 
45 minutos 

Sala 

- Entrega do material destinado ao 
Exame de Títulos 

17/4/2018 
19 horas e 
15 minutos 

Sala 

- Exame de títulos 18/4/2018 14 horas 
Secretaria do 

ICHI 

- Interposição de recursos da Prova 
Escrita 

 
18/4/2018 

até às 19 
horas 

Via online 

- Julgamento de recursos da Prova 
Escrita 

19/4/2018 10 horas 
Secretaria do 

ICHI 

- Divulgação do resultado definitivo da 
Prova Escrita 

19/4/2018 
13 horas e 
30 minutos 

Secretaria do 
ICHI 

- Realização da Prova Didática – 1ª 
turma 

19/4/2018 14 horas Sala 

- Divulgação do resultado preliminar da 
Prova Didática – 1ª turma 

19/4/2018 21 horas Sala  

- Realização da Prova Didática – 2ª 
turma 

20/4/2018 14 horas Sala 

- Divulgação do resultado preliminar da 
Prova Didática – 2ª turma 

20/4/2018 21 horas Sala 

- Divulgação do resultado preliminar do 
Exame de Títulos 

20/4/2018 
21 horas e 
30 minutos 

Secretaria do 
ICHI 

- Interposição de recursos do resultado 
do Exame de Títulos e da Prova 
Didática 

23/4/2018 

até às 21 
horas e 30 

minutos 

Via Online 

- Julgamento de recursos do resultado 
do Exame de Títulos e da Prova 

24/4/2018 10 horas 
Secretaria do 

ICHI 
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Didática 

- Divulgação do resultado definitivo do 
Exame de Títulos e da Prova Didática 

24/4/2018 15 horas 
Secretaria do 

ICHI 

- Apuração das Notas finais e 
divulgação do resultado final do 
concurso 

24/4/2018 16 horas 
Secretaria do 

ICHI 

 

 
 

(a via original encontra-se assinada) 
 

Prof. Dr. FRANCISCO DAS NEVES ALVES – Presidente 
 
 

Prof. Dr. ANDRÉ LUIS RAMOS SOARES – Titular 
 
 

Prof. Dr. RODRIGO SANTOS DE OLIVEIRA – Titular 
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Resultado Final do Concurso 

Seleção Simplificada de Professor Substituto - ICHI 
Conforme Edital nº 05 de 16 de fevereiro de 2018, anexos e retificações 

 

 
 Nome  Nota da Prova 

Didática  
Nota da Prova 
de Títulos  

NOTA FINAL  Colocação  

ANA PAULA 
FERREIRA D AVILA  

7,43  4,25  5,84  4º lugar  

LIVIO SILVA DE 
OLIVEIRA  

8,9  4,40  6,65  3º lugar  

MATHEUS MÜLLER 
SCHWANZ  

7,26  8,01  7,63  1º lugar  

VIRGINIA BEATRIZ 
DIAS CORREA  

8,93  5,37  7,35  2º lugar  

 
 

 
Banca Examinadora 

 
 

____________________________________________ 
Prof. Me. Cristiano Engelke 

 
 

___________________________________________ 
Prof(a). Dra. Leni Colares 

 
 

____________________________________________ 
Prof. Dr. Rodrigo Leistner 

 
 
 


