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Aos dez dias do mês de julho de 2018, às 09hrs, no Prédio do ICHI – Sala de Reuniões, Campus 
Carreiros, foi realizada a reunião ordinária do Conselho do Instituto de Ciências Humanas e da 
Informação com a presença dos seguintes membros: Artur Henrique Franco Barcelos, Susana 
Maria Veleda da Silva, Rodrigo Santos de Oliveira, Pricila Gayer, Anselmo Alves Neetzow, 
Simone Emiko Sato, Denise Maria Maciel Leão, Derocina Alves Campos Sosa, Rafael Aparecido 
Moron Semidão, Carlos Henrique Cardona Nery, Vanessa dos Santos Moura, Elisangela Gorete 
Fantinel, Paulo Afonso Pires Junior e Sibelle Cardia Nunes Cruz. 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 033/2018: Assunto: Criação e oferta de 
disciplinas. Relatório: A Direção do ICHI recebeu para análise e parecer a solicitação da criação 
e oferta de disciplinas para o Curso de Administração a ser ofertado no Campus de Santo Antônio 
da Patrulha. A disciplina a ser criada e ofertada é Sociologia Aplicada à Administração a ser 
ofertada no 2º semestre do curso e a disciplina a ser ofertada é Psicologia Aplicada à 
Administração já existente com o código 09047 a ser ofertada no 3º semestre o curso. A disciplina 
a ser criada e ofertada tem as seguintes características como segue: Sociologia Aplicada à 
Administração. Duração: Semestral. Lotação: ICHI. carga horária: 30hs. créditos: 02. Sistema de 
avaliação: I. Semestre de oferta: 2º. Ementa: O que é Sociologia, contexto histórico do 
surgimento da Sociologia; O Iluminismo e o Positivismo: a Sociologia como ciência – integração 
social, conflito, transformação e o método compreensivo; teorias sociológicas contemporâneas; 
instituições sociais; análises concretas sobre a sociedade.  As áreas manifestaram-se 
favoravelmente às respectivas criação e oferta. Conclusão: Pelo exposto, indicamos para 
aprovação a criação e oferta da disciplina abaixo discriminada e a oferta da disciplina Psicologia 
Aplicada à administração já existente com o código 09033 a ser ofertada no 3º semestre do 
curso. Sociologia Aplicada à Administração. Duração: Semestral. Lotação: ICHI. Carga horária: 
30hs. Créditos: 02. Sistema de avaliação: I. Semestre de oferta: 2º. Ementa: O que é Sociologia, 
contexto histórico do surgimento da Sociologia; O Iluminismo e o Positivismo: a Sociologia como 
ciência – integração social, conflito, transformação e o método compreensivo; teorias 
sociológicas contemporâneas; instituições sociais; análises concretas sobre a sociedade. Posta 
em votação, a Indicação 033/2018 foi aprovada por unanimidade pelos Conselheiros. b) 
Indicação 034/2018: Assunto: Criação e oferta de disciplinas. Relatório: A Direção do ICHI 
recebeu para análise e parecer a solicitação da criação e oferta de disciplinas para o Curso de 
Administração na modalidade EaD a ser ofertado nos polos da Universidade. A disciplina a ser 
criada e ofertada é Sociologia Aplicada à Administração que será ministrada pela Profª Leni 
Beatriz Correia Colares e as disciplinas a serem ofertadas são Psicologia Aplicada à 
Administração (obrigatória) ministrada pelo professor Paulo Gomes de Sousa Filho já existente 
com o código 09671D e a disciplina Relações Humanas no Trabalho (optativa) com o código 
09672 D. A disciplina a ser criada e ofertada tem as seguintes características como segue: 
Sociologia Aplicada à Administração. Duração: Semestral. Lotação: ICHI. Carga horária: 30hs. 
Créditos: 02. Sistema de avaliação: I. Semestre de oferta: 2º. Ementa: O que é Sociologia, 
contexto histórico do surgimento da Sociologia; O Iluminismo e o Positivismo: a Sociologia como 
ciência – integração social, conflito, transformação e o método compreensivo; teorias 
sociológicas contemporâneas; instituições sociais; análises concretas sobre a sociedade.  As 
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áreas manifestaram-se favoravelmente às respectivas criação e oferta. Conclusão: Pelo exposto, 
indicamos para aprovação a criação e oferta da disciplina abaixo discriminada e a oferta das 
disciplinas Psicologia Aplicada à administração (obrigatória) já existente com o código 09671D e 
Relações Humanas no Trabalho (optativa) com o código 09672D. Sociologia Aplicada à 
Administração. Duração: Semestral. Lotação: ICHI. Carga horária: 30hs. Créditos: 02. Sistema 
de avaliação: I. Semestre de oferta: 2º. Ementa: O que é Sociologia, contexto histórico do 
surgimento da Sociologia; O Iluminismo e o Positivismo: a Sociologia como ciência – integração 
social, conflito, transformação e o método compreensivo; teorias sociológicas contemporâneas; 
instituições sociais; análises concretas sobre a sociedade. Posta em votação, a Indicação 
034/2018 foi aprovada por unanimidade pelos Conselheiros. c)  Indicação 035/2018: Assunto: 
Prorrogação de afastamento para Doutorado. Relatório: A Direção do ICHI recebeu para 
análise e parecer a solicitação da prorrogação do afastamento da doutoranda Melise de Lima 
Pereira por mais seis meses a contar de agosto de 2018. A professora tem o seu pedido avalizado 
pelo orientador, professor Francisco Antônio dos Anjos da UNIVALI e pela área do Turismo em 
que atua. Conclusão: Pelo exposto, indicamos para aprovação a prorrogação do afastamento da 
doutoranda Melise de Lima Pereira por mais seis meses a contar de agosto de 2018. Posta em 
votação, a Indicação 035/2018 foi aprovada por unanimidade pelos Conselheiros. d) Indicação 
036/2018: Assunto: Oferta de disciplina. Relatório: A Direção do ICHI recebeu para análise e 
parecer a solicitação da oferta da disciplina Sociedade, Educação e Relações Étnico-Raciais 
código 10776 em caráter obrigatório para o curso de Física Licenciatura. A proposta foi acolhida 
pela área de Sociologia. Conclusão: Pelo exposto, indicamos para aprovação a oferta da 
disciplina Sociedade, Educação e Relações Étnico-Raciais código 10776 em caráter obrigatório 
para o curso de Física Licenciatura. Posta em votação, a Indicação 036/2018 foi aprovada por 
unanimidade pelos Conselheiros. e) Indicação 037/2018: Assunto: Oferta de disciplina. 
Relatório: A Direção do ICHI recebeu para análise e parecer a solicitação da oferta da disciplina 
Sociedade, Educação e Relações Étnico-Raciais código 10776 em caráter optativo para o curso 
de Física Bacharelado. A proposta foi acolhida pela área de Sociologia. Conclusão: Pelo exposto, 
indicamos para aprovação a oferta da disciplina Sociedade, Educação e Relações Étnico-Raciais 
código 10776 em caráter optativo para o curso de Física Bacharelado. Posta em votação, a 
Indicação 037/2018 foi aprovada por unanimidade pelos Conselheiros. f) Indicação 038/2018: 
Assunto: Composição do NDE do curso de Tecnologia em Eventos. Relatório: A Direção do 
ICHI recebeu para análise e parecer a solicitação da nova composição do NDE do curso de 
Tecnologia em Eventos que passará a contar com os seguintes professores: Prof.ª Me Luciane 
Imes Batista (ICHI), Prof.ª Me Francieli Boaria (ICHI), Prof.ª Drª Luiza Machado da Silva (ILA), 
Prof. Dr. Fernando Comiran (ICHI), Prof. Dr. Raphael de Boer (ILA), Profª Me Priscila Gayer (ICHI) 
– Presidente. A respectiva composição foi aprovada no NDE do respectivo curso. Conclusão: 
Pelo exposto, indicamos para aprovação a nova composição do NDE do curso de Tecnologia em 
Eventos que passará a contar com os seguintes professores: Prof.ª Me Luciane Imes Batista 
(ICHI), Prof.ª Me Francieli Boaria (ICHI), Prof.ª Drª Luiza Machado da Silva (ILA), Prof. Dr. 
Fernando Comiran (ICHI), Prof. Dr. Raphael de Boer (ILA), Profª Me Priscila Gayer (ICHI) – 
Presidente. Posta em votação, a Indicação 038/2018 foi aprovada por unanimidade pelos 
Conselheiros. g) Indicação 039/2018: Assunto: Trabalho Voluntário. Relatório: A Direção do 
ICHI recebeu para análise e parecer a solicitação da professora Luciana Bueno Coutinho para 
atuar como docente voluntária junto ao curso de Hotelaria no 2º semestre de 2018 na disciplina 
Estágio I conforme deliberado pela área da Hotelaria. O trabalho voluntário é regido na FURG 
pela Instrução Normativa 05/2001. Conclusão: Pelo exposto, indicamos para aprovação a 
solicitação da professora Luciana Bueno Coutinho para atuar como docente voluntária junto ao 
curso de Hotelaria no 2º semestre de 2018 na disciplina Estágio I. Posta em votação, a Indicação 
039/2018 foi aprovada por unanimidade pelos Conselheiros. h) Indicação 040/2018: Assunto: 
Trabalho Voluntário. Relatório: A Direção do ICHI recebeu para análise e parecer a solicitação 
da professora Elisângela Gorete Fantinel para atuar como docente voluntária junto ao curso de 
Arquivologia no 2º semestre de 2018 na disciplina de Prática Arquivística I conforme deliberado 
pela área da Arquivologia. O trabalho voluntário é regido na FURG pela Instrução Normativa 
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05/2001. Conclusão: Pelo exposto, indicamos para aprovação a solicitação da professora 
Elisângela Gorete Fantinel para atuar como docente voluntária junto ao curso de Arquivologia no 
2º semestre de 2018 na disciplina de Prática Arquivística I conforme deliberado pela área da 
Arquivologia. Posta em votação, a Indicação 040/2018 foi aprovada por unanimidade pelos 
Conselheiros. i) Indicação 041/2018: Assunto: Trabalho Voluntário. Relatório: A Direção do 
ICHI recebeu para análise e parecer a solicitação da TAE Jaciana Marlova Gonçalves Araújo 
para atuar como docente voluntária junto ao curso de Tecnologia em Eventos no 2º semestre de 
2018 na disciplina de Trabalho de Conclusão de Curso conforme deliberado pela área de 
Tecnologia em Eventos. O trabalho voluntário é regido na FURG pela Instrução Normativa 
05/2001. Conclusão: Pelo exposto, indicamos para aprovação a solicitação da TAE Jaciana 
Marlova Gonçalves Araújo para atuar como docente voluntária junto ao curso de Tecnologia em 
Eventos no 2º semestre de 2018 na disciplina de Trabalho de Conclusão de Curso conforme 
deliberado pela área de Tecnologia em Eventos. Posta em votação, a Indicação 041/2018 foi 
aprovada por unanimidade pelos Conselheiros. 2) Câmara Administrativa: a) Parecer: 
017/2018. Assunto: Alteração da composição do Núcleo Docente Estruturante - NDE do 
curso de Arqueologia. Interessado: Artur Henrique Franco Barcelos. 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 Arqueologia. Consta para este parecer o seguinte documento: solicitação do 
professor Artur Henrique Franco Barcelos – coordenador do curso de Arqueologia referente a 
alteração da composição do Núcleo Docente Estruturante. O documento menciona a inclusão da 
Profª Maria Elida Farias Gluchy, ressaltando que a alteração foi aprovada em reunião do NDE 
em 23/03/2018. No entanto, não consta a ata da reunião. Voto da Relatora: A relatora, de posse 
da documentação apresentada, concorda com a alteração da composição do NDE do curso de 
Arqueologia, condicionada à anexação ao processo da ata mencionada que comprova que houve 
a reunião e a concordância de todas as partes interessadas. A alteração solicitada foi a inclusão 
da Profª Drª Maria Elida Farias Gluchy no NDE do curso de Arqueologia. Posto em votação o 
parecer 017/2018 da Câmara Administrativa foi aprovado por unanimidade pelos Conselheiros. 
b) Parecer: 018/2018. Assunto: Eleição para Coordenação do Programa de Pós-Graduação 
em História (PPGH). Interessada: Cleni da Silva Lopes. Relator: Dhion Carlos Hedlund. 
Relatório: A Câmara Administrativa do Pleno do ICHI recebeu para análise e parecer, o processo 
nº 23116.005186/2018-29, referente aos atos da eleição para as funções de Coordenador(a) e 
Coordenador(a) Adjunto(a) do Programa de Pós-Graduação em História (PPGH) da FURG. 
Constam no processo os seguintes documentos: 1. “Normas do processo eleitoral para 
Coordenação do Programa de Mestrado do Instituto de Ciências Humanas e da Informação – 
ICHI – da Universidade Federal do Rio Grande – FURG – 2018” (fls. 01-04); 2. Cronograma do 
Processo Eleitoral (fl. 05); 3. Modelo de Requerimento para Inscrição de Chapa (fl. 06); 4. Portaria 
0007/2018-ICHI nomeando a Comissão Eleitoral (fl. 07); 5. Requerimento para inscrição de 
Chapa (fl. 08); 6. Resultado dos votos, emitido pelo Sistema de Informática da FURG (fl. 09); 7. 
Homologação do resultado final pela Comissão Eleitoral (fl. 10); 8. Folha de Despacho (fl. 11); 
Voto do Relator: a) Fundamentação: Após a análise dos documentos observa-se que o processo 
eleitoral transcorreu dentro da normalidade, tendo sido implantada a Comissão Eleitoral no dia 
04/04/2018, sendo composta por: Renata Braz Gonçalves (Docente), Cleni da Silva Lopes 
(Técnica Administrativa em Educação – TAE) e Darcylene Pereira Domingues (Discente) (fl. 07). 
Houve uma única inscrição de chapa (fl. 08), se candidatando às funções de Coordenador(a) e 
Coordenador(a) Adjunto(a), respectivamente: Júlia Silveira Matos, e Adriana Kivanski de Senna. 
O período para votação no Sistema de Informática da FURG ocorreu no dia 22/05/2018, das 
00:01min às 23:59min. Entre os discentes houveram vinte votos para a chapa única, nenhum 
nulo e nenhum branco. Entre os docentes houveram sete votos para a chapa única, um nulo e 
nenhum branco. Não consta no processo interposição de recursos. A divulgação do resultado 
final ocorreu no dia 25/05/2018. A Comissão Eleitoral designada, homologou o resultado. b) 
Parecer: De posse da documentação apresentada, referente aos atos da eleição para as funções 
de Coordenador(a) e Coordenador(a) Adjunto(a) do Programa de Pós Graduação em História 
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(PPGH) da FURG, este relator vota pela homologação dos resultados da eleição, tendo sido 
eleitas para Coordenadora do PPGH a Professora Doutora Júlia Silveira Matos e para 
Coordenadora Adjunta a Professora Doutora Adriana Kivanski de Senna. Posto em votação o 
parecer 018/2018 da Câmara Administrativa foi aprovado por unanimidade pelos Conselheiros. 
c) Parecer: 019/2018. Assunto: Afastamento para realização de Doutorado Sanduiche no 
Exterior. Interessado: Jaciel Gustavo Kunz. Relatora: Simone Emiko Sato. Relatório: A Câmara 
Administrativa do Pleno do Conselho do ICHI recebeu para análise e parecer a documentação 
referente ao afastamento para realização de Doutorado Sanduíche no Exterior do professor 
Jaciel Gustavo Kunz, durante o período de 28/08/2018 a 15/03/2019, junto a Western Michigan 
University – Departament of Geography, Kalamazoo, USA. Encontram-se no processo os 
documentos abaixo relacionados: 1. Solicitação de Afastamento para realização de Pós-
Graduação; 2. Carta convite para realização do Doutorado Sanduiche da Western Michigan 
University – Departament of Geography, Kalamazoo, USA, assinada em 03/04/2018; 3. Plano de 
Trabalho de Pós-Graduação em Geografia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul – 
UFRGS intitulado “ Paisagens turísticas lacustres e suas fronteiras: práticas e significados”, como 
requisito para concorrer à bolsa de Doutorado Sanduíche no Exterior; 4. Carta de motivação à 
FURG; 5. Declaração de tempo de serviço; 6. Termo de Compromisso por Afastamento do 
Servidor. Voto da Relatora: a) Fundamentação: A relatora verificou todos os documentos 
anexados ao processo, e constatou que se enquadram na primeira fase para deliberação e 
encaminhamento de afastamento do docente para a realização do Doutorado Sanduíche junto a 
Western Michigan University – Departament of Geography, Kalamazoo, USA, conforme 
Deliberação do COEPE 19/2008. b) Parecer: A relatora vota pela aprovação do afastamento do 
professor Jaciel Gustavo Kunz junto a Western Michigan University – Departament of Geography, 
Kalamazoo, USA no período de 28/08/2018 a 15/03/2019. Posto em votação o parecer 019/2018 
da Câmara Administrativa foi aprovado por unanimidade pelos Conselheiros. 3) Câmara de 
Ensino: a) Parecer: 019/2018. Assunto: Adendo reformulação do curso de Ciências 
Biológicas Licenciatura. Interessada: Professora Daza de Moraes Vaz Batista Filgueira - ICB / 
FURG. Relatora: Susana Maria Veleda da Silva. Relatório: A Câmara de Ensino do Conselho do 
ICHI recebeu para análise e a solicitação da coordenadora do Curso de Biologia Licenciatura 
para alterar a localização da disciplina Psicologia da Educação (10518) no QSL do referido curso, 
passando a localizar-se no primeiro semestre do novo QSL.  No material recebido tem-se: 1. 
Memorando 116/2018 do ICB para ICHI; 2. Memorando 94/2018 do ICB para o ICHI; 3. Ata 
03/2018 da reunião do Comitê Assessor de Psicologia. Voto da Relatora: a) Fundamentação: A 
solicitação foi aprovada pela área de Psicologia, portanto a disciplina Psicologia da Educação 
(10518) será oferecida no primeiro semestre em 2019. b) Parecer: Tendo em vista o exposto, 
voto pela APROVAÇÃO. Posto em votação o parecer 019/2018 da Câmara de Ensino foi 
aprovado por unanimidade pelos Conselheiros. b) Parecer: 020/2018. Assunto: Semana Verde 
e de Integração. Interessado: Prof. Carlos Henrique Cardona Nery. Relator: Artur Henrique 
Franco Barcelos. Relatório: A Câmara de Ensino do Conselho do ICHI recebeu para análise e 
parecer a solicitação de proposta da Semana Verde e de Integração.  No material recebido tem-
se: a) Formulário padrão do SISPROJ. Voto do Relator: a) Fundamentação: Trata-se de proposta 
de realização de uma semana de Integração entre os 05 cursos presentes no Campus Santa 
Vitória do Palmar tendo como eixo transversal as questões ambientais. Terá como objetivo 
também fazer com que os cursos passem a se conhecer melhor. A semana está prevista ocorrer 
entre 27/08/2018 e 31/08/2018. b) Parecer: Tendo em vista que a integração entre cursos deve 
ser um objetivo a ser buscado sempre na Unidade e que, de fato, as questões ambientais são 
transversais a todas as áreas do conhecimento, considera-se a realização da Semana Verde e 
de Integração um evento importante e positivo. Contudo, volto a solicitar ao Conselho que veja 
uma forma de que os projetos sejam encaminhados com mais informações do que apenas 
aquelas constantes no PDF gerado pelo SISPROJ. No caso em tela, por exemplo, não há como 
saber o formato da Semana de Integração (Conferências, Mesas Redondas, outras atividades, 
etc.). Diante do exposto voto pela aprovação da proposta. Posto em votação o parecer 020/2018 
da Câmara de Ensino foi aprovado por unanimidade pelos Conselheiros. 4) Câmara de 



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

REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO - ATA 002/2017 
PÁGINA 5 DE 7 

 

Extensão: a) Parecer: 009/2018. Atividades de Extensão. Interessados: Professores e 
Técnicos Administrativos do ICHI. Relator: Rodrigo Santos de Oliveira. Relatório: A Câmara de 
extensão do Conselho do ICHI recebeu para análise e parecer os seguintes documentos: 1. 
Relatório final de atividade de Extensão: Centro de Estudos Psicológicos sobre Meninos e 
Meninas de Rua. Objetivos: Desenvolver atividades de pesquisa, ensino e extensão com 
crianças, adolescentes e famílias em situação de risco social e pessoal, enfatizando aspectos 
psicológicos do desenvolvimento e a promoção da saúde. Carga horária 366 horas. Coordenado 
pela Profª. Simone dos Santos Paludo. Período: 01/06/2011 a 30/12/2011. 2. Relatório final de 
atividade de Extensão: Centro de Estudos Psicológicos sobre Meninos e Meninas de Rua. 
Objetivos: Desenvolver atividades de pesquisa, ensino e extensão com crianças, adolescentes 
e famílias em situação de risco social e pessoal, enfatizando aspectos psicológicos do 
desenvolvimento e a promoção da saúde. Carga horária 576 horas. Coordenado pela Profª. 
Simone dos Santos Paludo. Período: 01/01/2012 a 01/12/2012. 3. Relatório final de atividade 
de Extensão: Centro de Estudos Psicológicos sobre Meninos e Meninas de Rua. Objetivos: 
Desenvolver atividades de pesquisa, ensino e extensão com crianças, adolescentes e famílias 
em situação de risco social e pessoal, enfatizando aspectos psicológicos do desenvolvimento e 
a promoção da saúde. Carga horária 576 horas. Coordenado pela Profª. Simone dos Santos 
Paludo. Período: 01/05/2013 a 01/05/2014. 4. Relatório final de atividade de Extensão: Centro 
de Estudos Psicológicos sobre Meninos e Meninas de Rua. Objetivos: Desenvolver atividades 
de pesquisa, ensino e extensão com crianças, adolescentes e famílias em situação de risco 
social e pessoal, enfatizando aspectos psicológicos do desenvolvimento e a promoção da saúde. 
Carga horária 576 horas. Coordenado pela Profª. Simone dos Santos Paludo. Período: 
01/03/2014 a 01/01/2015. 5. Relatório final de atividade de Extensão: Centro de Estudos 
Psicológicos sobre Meninos e Meninas de Rua. Objetivos: Desenvolver atividades de pesquisa, 
ensino e extensão com crianças, adolescentes e famílias em situação de risco social e pessoal, 
enfatizando aspectos psicológicos do desenvolvimento e a promoção da saúde. Carga horária 
576 horas. Coordenado pela Profª. Simone dos Santos Paludo. Período: 02/03/2015 a 
31/05/2016. 6. Relatório final de atividade de Extensão: Centro de Estudos Psicológicos sobre 
Meninos e Meninas de Rua. Objetivos: Desenvolver atividades de pesquisa, ensino e extensão 
com crianças, adolescentes e famílias em situação de risco social e pessoal, enfatizando 
aspectos psicológicos do desenvolvimento e a promoção da saúde. Carga horária 576 horas. 
Coordenado pela Profª. Simone dos Santos Paludo. Período: 01/04/2016 a 01/04/2017. 7. 
Relatório final de atividade de Extensão: Centro de Estudos Psicológicos sobre Meninos e 
Meninas de Rua. Objetivos: Desenvolver atividades de pesquisa, ensino e extensão com 
crianças, adolescentes e famílias em situação de risco social e pessoal, enfatizando aspectos 
psicológicos do desenvolvimento e a promoção da saúde. Carga horária 576 horas. Coordenado 
pela Profª. Simone dos Santos Paludo. Período: 02/03/2017 a 02/03/2018. 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 
009/2018 da Câmara de Extensão foi aprovado por unanimidade pelos Conselheiros. b) Parecer: 
010/2018. Atividades de Extensão. Interessados: Professores e Técnicos Administrativos do 
ICHI. Relatora: Angélica Conceição Dias Miranda. Relatório: A Câmara de extensão do Conselho 
do ICHI recebeu para análise e parecer os seguintes documentos: 1. Projeto de extensão: Coisa 
Contada! Contação de Histórias, Coisas e Crítica Social! Objetivo: desenvolver ações de 
contação de histórias para diversos públicos que visam a promoção ao respeito à diversidade 
étnico-racial, de gênero e social, à solidariedade, ao exercício da democracia plena e de direito. 
Coordenadora:  Adriana Fraga da Silva. Período:14/06/2018 – 14/06/2019. 2. Projeto de 
extensão (Evento):  Arraial multicultural. Objetivo:  realizar evento cultural típico do mês de 
junho, a Festa Junina. Coordenadora:  Lucimari Acosta Pereira. Período: 06/06 A 29/06/2018. 3. 
Projeto de extensão (Oficina/curso): Desenvolvimento de habilidades clínicas no modelo FAP 
com psicólogos do Hospital Universitário. Objetivo:  promover a conexão consigo mesmo e com 
os outros, assim como habilidades de compaixão e autocompaixão. Coordenador:  Paulo Gomes 
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de Sousa Filho. Período: 30/04/2018 a 19/06/2018. 4. Projeto de extensão: Arqueologia em 
mídias digitais: uma visão inclusiva. Objetivo: produzir uma série de vídeos abordando e forma 
histórica e cronológica a Arqueologia brasileira, desde seu início até seus dias atuais, com 
enfoque em trabalhos  femininos, que por muitas vezes foram/são subjugados dentro do campo 
científico, e que frequentemente acabam por não serem divulgados na mesma intensidade que 
trabalhos masculinos. Coordenadora: Beatriz Valladão Thiesen. Período: 05/03/2018 – 
30/11/2018. 5. Projeto de extensão: Entre vozes e ecos: uma arqueologia do cotidiano da Praça 
Geribanda. Objetivo: realizar ações de Arqueologia Pública na praça Tamandaré, provocando o 
seu reconhecimento como um espaço socialmente ativo, construído no cotidiano, através da 
interação entre Arqueologia, memória e pessoas. Coordenadora: Beatriz Valladão Thiesen. 
Período: 05/03/2018 – 24/12/2018. 6. Projeto de extensão: Brinquedoteca na Feira do Livro. 
Objetivo: expandir à comunidade em geral todo o benefício que a brinquedoteca oferece no 
âmbito do desenvolvimento cognitivo através de atividades lúdicas como jogos pedagógicos, 
brincadeiras populares, brinquedos diversos. Coordenadora: Carla Imaraya Meyer de Felippe. 
Período: 02/06/2018 – 01/06/2019. Voto da relatora: 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 010/2018 da Câmara de Extensão 
foi aprovado por unanimidade pelos Conselheiros. 5) Câmara de Pesquisa: a) Parecer: 
007/2018. Assunto: Projetos de Pesquisa. 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. Ecomunicação Audiovisual. Objetivos: Divulgação do tema 
Educação ambiental, usando os recursos audiovisuais, através de atividades de planejamento e 
roteirização de vídeos amadores e de propagação da informação através de filmes como meio 
de educação. Coordenador: Carlos Henrique Cardona Nery. Período de Execução: 06/08/18 a 
07/12/18. 2. Agroecologia e produção alimentar. Objetivos: Contribuir para a pesquisa sobre 
práticas agroecológicas que visem melhorar a qualidade alimentar através da produção e 
consumo de alimentos saudáveis. Coordenadora: Jussara Mantelli. Período de Execução: 2018 
(Projeto continuo desde 02/01/2017). 3. Aplicativos para web, livros didáticos e 
historiografia: construindo relações entre saberes escolares e acadêmicos para 
compreender o ensino de História dos governos autoritários brasileiros no século XX. 
Objetivos: O desenvolvimento do aplicativo para mobile tem como objetivo o estudo das relações 
entre a produção historiográfica acadêmica sobre governos autoritários brasileiros no século XX, 
os saberes didáticos nos manuais escolares de história e o ensino de História na Educação 
Básica. Coordenadora: Julia Silveira Matos. Período de Execução: 01/07/18 a 30/06/19. 4. A 
Percepção de Crianças em Idade Pré-Escolar Sobre a Hospitalização Através do Lúdico. 
Objetivos: Investigar, através de brincadeiras diversas, como o paciente pediátrico percebe sua 
experiência de hospitalização. Coordenadora: Daniela Barsotti Santos. Período de Execução: 
07/05/18 a 01/07/19. 5. Mapeamento dos determinantes sociais e das políticas públicas em 
saúde para grupos minoritários na cidade de Rio Grande - RS. Objetivos: mapear os 
determinantes sociais e as políticas públicas em saúde para grupos minoritários na cidade de 
Rio Grande - RS. Coordenadora: Rita de Cassia Maciazeki Gomes. Período de Execução: 
01/08/18 a 01/07/19. 6. Desenvolvimento de Habilidades Sociais com Autistas de Alto 
Funcionamento na Universidade Federal do Rio Grande. Objetivos: Realizar intervenções 
para desenvolver habilidades sociais em autistas com alto desenvolvimento na Universidade 
Federal do Rio Grande - FURG. Coordenador: Paulo Gomes de Souza Filho. Período de 
Execução: 13/08/18 a 31/08/19. 7. Beber na Fonte: Estudos de caso e fontes sobre o Brasil 
Colônia e Império. Objetivos: A reflexão sobre os estudos das fontes primárias sobre os 
períodos colonial e imperial do Brasil. Para tanto, após a contato com a fonte privilegiar-se-á o 
estudo de caso respeitando, com isto, os limites das respostas que os dados poderão trazer. 
Coordenador: Anselmo Alves Neetzow. Período de Execução: 13/06/18 a 13/06/19. 8. Climas 
Sul-Americanos (CaSA): Análise da relação entre o 18 O e a variabilidade da precipitação. 
Objetivos: Esse projeto tem dois objetivos, um é a implementação do Laboratório de Climatologia 
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e Cartografia e outro é a investigação das relações entre o 18 O e a variabilidade da precipitação 
na região tropical da América do Sul. Coordenador: Eder Leandro Bayer Maier. Período de 
Execução: 2018 (Projeto continuo desde 01/07/17). Voto do Relator: a) Fundamentação: Os 
projetos de pesquisa propostos estão dentro das normas da Universidade Federal do Rio Grande 
- FURG, 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 
007/2018 da Câmara de Pesquisa foi aprovado por unanimidade pelos Conselheiros. 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. 
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