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Aos dezesseis dias do mês de março de 2010, às 14 horas, na sala 417 do Pavilhão 04, 
Campus Carreiros, reuniu-se extraordinariamente o Conselho do Instituto de Ciências 
Humanas e da Informação com a presença dos seguintes membros: Adriana Kivanski de 
Senna, Artur Henrique Franco Barcelos, Carmem Gessilda Burgert, Cristiane Bulloza Trigo, 
Daniela Delias de Sousa, Derocina Alves Campos Sosa, Fabiano Couto Corrêa da Silva, 
Francisco das Neves Alves, Cassiane de Freitas Paixão, Ieda Maria Monte, Luciana Souza de 
Brito, Margarete Fagundes de Fagundes, Marilene Zimmer, Martial Raymond Henri Pouguet, 
Nelson Pereira Theodosio, Pedro de Souza Quevedo Neto e Solismar Fraga Martins.  
Justificaram ausência os membros: Éder Leandro Bayer Maier, Fabrício Medeiros Ayres, 
Jussara Mantelli, Lídio Carlos Rodrigues de Lima Junior e Vera Torres das Neves. Dando 
início a reunião, a Diretora do Instituto colocou em discussão a seguinte pauta. 1. Indicação 
da Conselheira Adriana Kivanski de Senna referente à abertura de Edital, homologação 
de inscrições e aprovação de cronograma para seleçã o de Professor Substituto da área 
de Turismo. A Diretora do Instituto de Ciências Humanas e da Informação procedeu a leitura 
do relatório referente a seleção de professor substituto da área de Turismo como se segue: 
“Em 13 de janeiro de 2010, foi aprovado pelo Conselho do Instituto de Ciências Humanas e da 
Informação a abertura de edital para seleção de professor substituto na área do Turismo. Em 
03 de março de 2010 a banca, constituída pelos professores Francisco das Neves Alves 
(presidente), Júlia Silveira Matos, Carmem Gessilda Burgert Schiavon e Adriana Kivanski de 
Senna (suplente) homologou as inscrições dos seguintes candidatos: 23116.001441/2010-15 - 
Diego de Souza; 23116.001518/2010-49 - Juliana Fuscaldo Cardoso; 23116.001558/2010-91 - 
Juliana Niehues G. Lima; 23116.001563/2010-01 - Matheus Gayer do Amaral; 
23116.001633/2010-13 - Michel Constantino Figueira; 23116.001639/2010-91 - Marina Arriada 
Petruzzi. A banca divulgou o cronograma do processo de seleção, como segue: 03/03/2010, 
14:00 - Homologação das inscrições pela banca; 09/03/2010, 08:00 - Sessão pública de 
sorteio do ponto da prova didática a se realizar 24 horas após e da ordem de apresentação 
das aulas; 09/03/2010, 09:00 - Realização da análise curricular; 10/03/2010, 08:00 - 
Realização da prova didática por ordem do sorteio; 15/03/2010, 14:00 - Divulgação dos 
resultados da prova didática e de títulos e resultado final. A mesma banca indicou também o 
rol de pontos selecionados para a realização da prova didática, a saber: 1. O turismo como 
fenômeno sócio-cultural e atividade econômica; 2. A tipologia e a caracterização do turismo, 
seus sistemas e organizações Mundiais; 3. Diferenças entre as atividades do turismo 
convencional e alternativo para compreensão das novas modalidades de turismo e a 
segmentação de mercado; 4. Aspectos econômicos do turismo no mundo globalizado; 5. O 
desenvolvimento histórico do turismo no Brasil; 6. O Turismo e patrimônio histórico-cultural; 7. 
A mídia e a informática como ferramentas em prol do turismo. No dia 09 de março de 2010 
realizou-se o a prova didática e análise dos currículos, conforme previsto na Deliberação 087 
de 2008 do COEPE, e o resultado final foi o que segue: o candidato Michel Constantino 
Figueira, com nota final 7,12 (sete vírgula doze) e a candidata Juliana Niehues G. Lima, com 
nota final 6,06 (seis vírgula zero seis), foram considerados aprovados para Contratação 
Temporária na seleção de Professor Substituto - Edital nº 001/2010, respectivamente em 
primeiro e segundo lugar. Concluindo: Pelo exposto, propomos a homologação dos candidatos 
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inscritos, cronograma de atividades e resultados do processo de seleção de professor 
substituto da área do Turismo”. O Conselho aprovou por unanimidade a indicação da 
Conselheira Adriana Kivanski de Senna. 2. Indicação da Conselheira Adriana Kivanski de 
Senna referente à abertura de Edital, homologação d e inscrições e aprovação de 
cronograma para seleção de Professor Substituto da área de Biblioteconomia. Ato 
contínuo, a Diretora do Instituto de Ciências Humanas e da Informação procedeu a leitura do 
relatório referente a seleção de professor substituto da área de Biblioteconomia, como se 
segue: Em 13 de janeiro de 2010, foi aprovado pelo Conselho do Instituto de Ciências 
Humanas e da Informação a abertura de edital para seleção de professor substituto na área de 
Biblioteconomia. Em 03 de março de 2010 a banca, constituída pelos professores Fabiano 
Couto Correa da Silva (presidente), Valéria Raquel Bertoti, Jarbas Greque Acosta e  Renata 
Braz Gonçalves (suplente) homologou as inscrições dos seguintes candidatos: 
23116.001566/2010-37 - Andréa da Silva Barboza; 23116.001556/2010-00 - Silvana Gomes 
Cure; 23116.001567/2010-81 - Simone Sola Bobadilho e 23116.001548/2010-55 - Sueli dos 
Santos Vasconcellos e 23116.001558/2010-91 – Camila Oliveira Corrêa.  A banca divulgou o 
cronograma do processo de seleção, como segue: 01/03/2010, às 15h - Homologação das 
inscrições; 09/03/2010, às 13h e 30min - Sorteio de 1 (um) ponto temático para prova didática 
diante dos candidatos; 10/03/2010, às 13h e 30min - Sorteio da ordem apresentação prova 
didática; 10/03/2010, às 13h e 40min - Realização da prova didática de acordo com a ordem 
do sorteio; 10/03/2010, logo após o término da prova didática - Reunião da Comissão 
Examinadora para cálculo das notas da prova didática e da prova de títulos; 11/03/2010, logo 
após o término do cálculo das notas - Divulgação do resultado final. A mesma banca indicou 
também o rol de pontos selecionados para a realização da prova didática, a saber: 1 – 
Introdução ao formato MARC; 2 - Listas de cabeçalhos de assunto e tesouros: o que são, para 
que servem, como são construídos; 3- Gestão estratégica da informação em ambientes 
organizacionais; 4- Produção, processamento, difusão e apropriação da informação científica; 
5- A comunicação científica no contexto da indexação. A banca optou por sugerir bibliografia, 
como segue: ALVES, Maria; SOUZA, Marcia. Estudo de correspondência de elementos 
metadados: DUBLIN CORE e MARC 21. Revista Digital de Biblioteconomia e Ciência da 
Informação, Campinas, v. 4, n..2, p. 20-38, 2007. Disponível em: 
<http://server01.bc.unicamp.br/seer/ojs/viewarticle.php?id=94>. Acesso em: 01 mar. 2010; 
BEZERRA, Jorge. O Gestor de Planejamento Estratégico da Informação. In: STAREC,C.; 
GOMES, E.B.P.; CHAVES, J.B.L.Gestão Estratégica da Informação e Inteligência Competitiva. 
Cap.6, Pp. 87-102. São Paulo: Saraiva, 2005.; CAMPELLO, Bernadete Santos. Formas e 
expressões do conhecimento: Introdução às fontes de informação. Belo Horizonte: UFMG, 
1998.; McGARRY, Kevin. O contexto dinâmico da informação. Brasília: Briquet de Lemos, 
1999. MEADOWS, Arthur Jack. A comunicação científica. Brasília: Briquet de Lemos Livros, 
2000. 268 p.; MIRANDA, Dely. O periódico científico como veículo de comunicação: uma 
revisão de literatura. Ciência da Informação, vol. 25, n. 3, 1996.; MUELLER, Suzana. O 
crescimento da ciência, o comportamento científico e a comunicação científica: algumas 
reflexões. Revista da Escola de Biblioteconomia da UFMG, vol. 24, n. 1, p. 63-84, jan./jun. 
1995.; AUSTIN, D. & DALE, P. Diretrizes para o estabelecimento e desenvolvimento de 
tesauros monolíngües. Brasília: IBICT/SENAI, 1993. 86 p.; DODEBEI, V. L. D. Tesauro: 
Linguagem de representação da memória documentária. Niterói: Intertexto; Rio de Janeiro: 
Interciência, 2002. 119 p.; CAMPOS, Maria Luiza de Almeida. Linguagem documentária: 
Teorias que fundamentam sua elaboração. Niterói: EDUFF, 2001. 133 p.; LANCASTER, F. W. 
Indexação e resumos: teoria e prática. 2. ed. rev. atual. Brasília: Briquet de Lemos Livros, 
2004. 452 p. ISBN: 85-85637-24-2.; TERRA, José Claudio C. Gestão do conhecimento: o 
grande desafio empresarial. São Paulo: Editora Atlas, 2000. No dia 10 de março de 2010 
realizou-se a prova didática e análise dos currículos, conforme previsto na Deliberação 087 de 
2008 do CODEPE, e o resultado final foi o que segue: Andréa da Silva Barbosa, média final 
6,19; Camila Oliveira Corrêa, média final 6,13 e Simone Sola Bobadilho, média final 6,09 
foram considerados Aprovados para Contratação Temporária na seleção de Professor 
Substituto - Edital nº 001/2010, respectivamente em primeiro, segundo e terceiro lugar. 
Concluindo: Pelo exposto, propomos a homologação da abertura de seleção para professor 
substituto, inscritos, cronograma de atividades e resultados do processo de seleção. O 
Conselho aprovou por unanimidade a indicação da Conselheira Adriana Kivanski de Senna. 3. 
Apreciação de Projetos de Ensino. A Conselheira Carmem Burgert Schiavon relatou o 
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parecer do projeto de ensino como se segue: “A Câmara de Ensino do Conselho do ICHI 
recebeu para análise e parecer o Projeto de Ensino ‘Grupo de Estudos Territoriais’, sob a 
coordenação do Prof. Dr. César Augusto Ávila Martins. Consta no Processo: - O Projeto de 
Ensino ‘Grupo de Estudos Territoriais’ conta com uma descrição e detalhamento das 
atividades a serem desenvolvidas, assim como das etapas de sua execução, além da 
especificação dos resultados esperados com o desenvolvimento do Projeto. Fundamentação: 
O Projeto de Ensino encaminhado pelo Prof. César Augusto Ávila Martins atende as etapas 
pertinentes à elaboração de Projetos de Ensino. Conclusão: Pelo exposto acima, o relator vota 
por acolher o Projeto em tela, todavia, ressalta que a distribuição de bolsas, assim como a 
liberação do material de consumo não é de responsabilidade da Câmara de Ensino. A 
Câmara, reunida em 15/03/2010, aprovou o voto do relator. O Conselho do Instituto de 
Ciências Humanas e da Informação aprovou por unanimidade o projeto de pesquisa. 4. 
Apreciação de Projetos de Pesquisa.  O Conselheiro Francisco das Neves Alves relatou aos 
presentes os projetos de ensino encaminhados à Câmara de Ensino, como se segue: "Recebi 
para análise e parecer os seguintes relatórios, com seus respectivos responsáveis, inclusos no 
rol de projetos de pesquisa do Instituto de Ciências Humanas e da Informação: - Mudanças 
territoriais na estrutura agrária, empresarial, do trabalho e da morfologia urbana nos 
municípios de Aglomeração Urbana do Sul (AUS) do Rio Grande do Sul (Prof. César Augusto 
Ávila Martins) – com a solicitação de um bolsista; - Metodologia da Pesquisa: levantamento, 
catalogação e digitalização da documentação histórica (Júlia Silveira Matos). Após a análise 
foi verificado que os citados projetos estão a contento com os padrões da Universidade 
Federal do Rio Grande. Voto do relator: Tendo em vista o exposto, voto pela aprovação dos 
projetos: - Mudanças territoriais na estrutura agrária, empresarial, do trabalho e da morfologia 
urbana nos municípios de Aglomeração Urbana do Sul (AUS) do Rio Grande do Sul e 
Metodologia da Pesquisa: levantamento, catalogação e digitalização da documentação 
histórica. A Câmara aprova o voto do relator. Os conselheiros aprovaram por unanimidade os 
projetos acima citados. Nada tendo mais a tratar, foi lavrada a presente ata, que vai assinada 
pela Senhora Diretora e por mim Nelson Pereira Theodosio, secretário. 
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