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Aos vinte e um dias do mês de maio de 2010, às 14 horas, na sala 236 do Pavilhão 02, 
Campus Carreiros, ocorreu a reunião ordinária do Conselho do Instituto de Ciências Humanas 
e da Informação com a presença dos seguintes membros: Adriana Kivanski de Senna, Artur 
henrique Franco Barcelos, Augusto Duarte Faria, Derocina Alves Campos Sosa, Fabiano 
Couto Corrêa da Silva, Fabrício Medeiros Ayres, Francisco das Nevees Alves, Hélio Ricardo 
do Couto Alves, Jeronimo Medina Madruga, Cesar Augusto Avila Martins, Luciana Souza de 
Brito, Margarete Fagundes de Fagundes, Marilene Zimmer, Martial Raymond Henri Pouguet, 
Nelson Pereira Theodosio, Solismar Fraga Martins e Vera Torres das Neves. Justificaram 
ausência os membros: Adriana Lessa Cardoso, Carmem Burgert Schiavon, Ieda Maria Monte, 
Lídio Carlos Rodrigues de Lima Junior e Pedro de Souza Quevedo Neto. Dando início a 
reunião, a Diretora do Instituto colocou em discussão a seguinte pauta. 1. Indicações.  
Indicação 10. ASSUNTO: Aprovação de projetos. AUTORA: Profa. Vera Torres das Neves.  
RELATÓRIO: Recebi o projeto de pesquisa “PROGRAMAS DE APOIO FAMILIAR E 
RESILIÊNCIA PARENTAL EM SITUAÇÃO DE RISCO”, de responsabilidade da profa. Maria 
Ângela Mattar Yunes. Este projeto trata da continuação de projeto anteriormente contemplado 
com bolsa PQ1D no período 2006-2009 (RESILIÊNCIA EM FAMÍLIAS EM SITUAÇÕES DE 
RISCO E AS PRÁTICAS DOS AGENTES SOCIAIS) que já resultou em extensa produção de 
publicações.Está sendo analisado intempestivamente em função da urgência de suas 
aprovação por este Conselho, para renovação de Bolsa de Produtividade em Pesquisa PQ-
2009, já mencionada. CONCLUSÃO: Pelo exposto, propomos a inclusão do projeto de 
pesquisa ““PROGRAMAS DE APOIO FAMILIAR E RESILIÊNCIA PARENTAL EM SITUAÇÃO 
DE RISCO”, de responsabilidade da profa. Maria Ângela Mattar Yunes. no rol de projetos do 
ICHI, uma vez que os mesmos não apresentam irregularidades que impeçam sua aprovação. 
Indicação 13. ASSUNTO: Aprovação de projeto. AUTORA: Profa. Vera Torres das Neves. 
RELATÓRIO: Recebi o projeto de pesquisa “O SISTEMA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR: 
VALORIZAÇÃO E AUTONOMIA DE UM ESPAÇO SOCIALMENTE CONSTRUIDO”, de 
responsabilidade da profa. Cassiane de Freitas Paixão. Este projeto visa a obtenção de 
financiamento junto à FAPERGS, devendo cumprir todos os trâmites para seu 
encaminhamento antes do dia 13 do corrente mês. Consequentemente, está sendo analisado 
intempestivamente em função da urgência de sua aprovação por este Conselho. 
CONCLUSÃO : Pelo exposto, propomos a inclusão do projeto de pesquisa “O SISTEMA DE 
EDUCAÇÃO SUPERIOR: VALORIZAÇÃO E AUTONOMIA DE UM ESPAÇO SOCIALMENTE 
CONSTRUIDO”, de responsabilidade da profa. Cassiane de Freitas Paixão no rol de projetos 
do ICHI, uma vez que o mesmo não apresenta irregularidades que impeçam sua aprovação. 
Indicação 14. ASSUNTO: Aprovação de projetos. AUTORA: Profa. Adriana Kivanski de Senna.  
RELATÓRIO: Recebi, para aprovação ad referendum do Conselho do ICHI, os seguintes 
projetos: 1) Formulário síntese da proposta- SIGProj, edital proext 2010, edital nº 05, com o 
título “Programa de Educação Patrimonial” (SIGProj nº 51453.308.53727.16052010), sob a 
responsabilidade da professora Carmem Schiavon; 2) “Tecnologias para o ensino da 
Cartografia nos cursos presenciais da FURG” a ser submetido como parte da proposta 
institucional da FURG para o edital CAPES nº 15 (Fomento ao uso das tecnologias de 
comunicação e informação nos cursos de Graduação), sob a responsabilidade do prof. Jorge 
Arigony Neto; 3) Projeto de pesquisa “Religiosidade e meio ambiente: representações sociais 
como ponto de partida para uma educação ambiental em Rio Grande”, de responsabilidade do 
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professor Daniel Porciúncula Prado; 4) Projeto de extensão “Repositório e memória 
institucional da FURG”, sob responsabilidade da professora Angélica Conceição Dias Miranda; 
Estes projetos estão sendo analisados intempestivamente em função da urgência de suas 
respectivas aprovações por este Conselho. CONCLUSÃO: Pelo exposto, propomos a inclusão 
dos projetos 1) Formulário síntese da proposta- SIGProj, edital proext 2010, edital nº 05, com o 
título “Programa de Educação Patrimonial” (SIGProj nº 51453.308.53727.16052010), sob a 
responsabilidade da professora Carmem Schiavon; 2) “Tecnologias para o ensino da 
Cartografia nos cursos presenciais da FURG” a ser submetido como parte da proposta 
institucional da FURG para o edital CAPES nº 15 (Fomento ao uso das tecnologias de 
comunicação e informação nos cursos de Graduação), sob a responsabilidade do prof. Jorge 
Arigony Neto; 3) Projeto de pesquisa “Religiosidade e meio ambiente: representações sociais 
como ponto de partida para uma educação ambiental em Rio Grande”, de responsabilidade do 
professor Daniel Porciúncula Prado; 4) Projeto de extensão “Repositório e memória 
institucional da FURG”, sob responsabilidade da professora Angélica Conceição Dias Miranda,   
no rol de projetos do ICHI, uma vez que os mesmos não apresentam irregularidades que 
impeçam sua aprovação. Indicação 15. ASSUNTO: Aprovação de disciplina. AUTORA: Profa. 
Adriana Kivanski de Senna. RELATÓRIO: Recebi, para aprovação ad referendum do 
Conselho do ICHI, a proposta de criação da disciplina “Geografia Costeira”, de 
responsabilidade do professor Ulisses Rocha de Oliveira. A referida disciplina foi aprovada no 
âmbito do Programa de Pós-Graduação em Geografia, conforme ata nº 06/2009 do PPGEO. A 
disciplina tem as seguintes características: DISCIPLINA: Geografia costeira. DURAÇÃO: 
Semestral – SISTEMA DE AVALIAÇÃO: I. CRÉDITOS: 4. CARGA HORÁRIA: 60 horas. 
EMENTA: Geomorfologia, morfodinâmica, utilização e conservação e vulnerabilidade a 
desastres naturais de margens oceânicas, estuarinas, lagunares e fluviais situadas em zonas 
costeiras. CONCLUSÃO: Pelo exposto, propomos a criação e lotação no ICHI da seguinte 
disciplina: DISCIPLINA: Geografia costeira. DURAÇÃO: Semestral. SISTEMA DE 
AVALIAÇÃO: I. CRÉDITOS: 4. CARGA HORÁRIA: 60 horas. EMENTA: Geomorfologia, 
morfodinâmica, utilização e conservação e vulnerabilidade a desastres naturais de margens 
oceânicas, estuarinas, lagunares e fluviais situadas em zonas costeiras. As indicações foram 
aprovadas por unanimidade pelos membros do Conselho do ICHI. 2. Projetos das Câmaras 
de Ensino, Pesquisa e Extensão. Câmara de ensino.  Parecer nº 004/2010. ASSUNTO: 
Solicitação de autorização para participação do Prof. Dr. César Ávila Martins, lotado no ICHI-
FURGH, no Curso de Pós-Graduação (Lato Senso) em Gestão Ambiental em Municípios da 
FURG. INTERESSADO: Prof. Dr. César Ávila Martins. RELATOR: Prof. Pedro de Souza 
Quevedo Neto. RELATÓRIO: A Câmara de Ensino do Conselho do ICHI recebeu para análise 
e parecer o pedido de autorização para que o Prof. Dr. César Ávila Martins, lotado no ICHI-
FUR, participe do Curso de Pós-Graduação (Lato Senso) da FURG em Gestão Ambiental em 
Municípios. Consta no Processo: O Convite do Prof. Glauber Acunha Gonçalves, coordenador 
do curso, a carga horária da disciplina e o período de desenvolvimento da mesma (sextas-
feiras no período da noite e sábados pelas manhas e tardes) e o programa de disciplina a ser 
ministrada pelo Prof. Dr. César Ávila Martins. VOTO DO RELATOR: Fundamentação: O 
convite do Prof. Glauber Acunha Gonçalves, referente à participação do Prof. Dr. César Ávila 
Martins como docente no Curso de Pós-Graduação (Lato Senso) em Gestão Ambiental em 
Municípios, visa à qualificação do programa, que conta com estrutura interdisciplinar. 
Conclusão: Pelo exposto acima e, visto que a participação do professor (anteriormente 
mencionado), no Curso de Pós-Graduação (Lato Senso) em Gestão Ambiental em Municípios 
não trará prejuízos ao ICHI, o relator vota por acatar a solicitação feita à Câmara de Ensino, 
com a ressalva de que a prioridade na organização dos horários caberá ao ICHI. VOTO DA 
CÂMARA: A Câmara de Ensino, reunida em 07 de maio de 2010, aprovou o voto do relator. 
Os membros do Conselho  do ICHI aprovaram a participação do Prof. Dr. César Ávila Martins 
por unanimidade. Parecer nº 05/2010. ASSUNTO: Projeto de Ensino. INTERESSADO: Profª. 
Esp. Juliana Niehues Gonçalves de Lima. RELATORA: Derocina Alves Campos Sosa. 
RELATÓRIO: A Câmara de Ensino do Conselho do ICHI recebeu para análise e parecer o 
projeto de ensino intitulado “Levantamento Historiográfico de figuras do passado em destaque 
na cidade de Santa Vitória do Palmar” de autoria da Profª Esp. Juliana Niehues Gonçalves de 
Lima. Consta do Processo: O referido projeto onde aparece a sua descrição, estudantes 
envolvidos, a justificativa, objetivos, metodologia, avaliação, cronograma de desenvolvimento. 
VOTO DA RELATORA: Fundamentação: O projeto Levantamento historiográfico de figuras do 
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passado em destaque na cidade de Santa Vitória do Palmar apresenta as etapas exigidas 
quanto à estrutura e desenvolvimento, atendendo portanto, as especificações descritas. Dessa 
forma, deve ser arrolado como projeto de ensino do ICHI. Conclusão: Pelo exposto acima, a 
relatora vota por acatar a solicitação em tela , acolhendo o projeto de Ensino Levantamento 
Historiográfico de figuras do passado em destaque na cidade de Santa Vitória do Palmar, que 
passa a fazer parte dos projetos de Ensino do ICHI. VOTO DA CÂMARA: A Câmara reunida 
em 05/05/2010 aprovou o voto da relatora. Os membros do Conselho do ICHI aprovaram por 
unanimidade a inclusão do projeto no rol dos projetos do Instituto. Câmara de Pesquisa.  
Parecer 07/2010. ASSUNTO: Relatório final das atividades do Corpo Editorial da Biblos – 
Revista do DBH. INTERESSADO: Prof. Francisco das Neves Alves. RELATOR: MSc. Nelson 
Pereira Theodosio. RELATÓRIO: A Câmara de Pesquisa do Pleno do Conselho do ICHI 
recebeu para análise e parecer o relatório final do Corpo Editorial da Biblos – Revista do DBH, 
apresentado pelo seu presidente, Prof. Francisco das Neves Alves. Constam do relatório o 
histórico das atividades desenvolvidas pelo corpo editorial desde 2006, entre elas, a nova 
feição gráfica interna e da capa da Revista, sua periodicidade, que passou de anual para 
semestral e a disponibilização do conteúdo da revista na Internet, chegando até esta data a 
um total de 127 trabalhos científicos publicados. Vale destacar que após as transformações 
institucionais pelas quais a FURG passou, tornou-se necessária uma mudança também em 
suas publicações científicas e, desta forma, a revista Biblos abriu espaço para uma bifurcação 
em sua caminhada, com a fundação da revista Historiae, aprovada pelo Conselho Editorial da 
Furg e que ficará a cargo dos docentes da área de História, ao passo que a Biblos ficará sob a 
orientação dos docentes da área da Ciências da Informação, como bem explicitado pelo 
presidente do Corpo Editorial e na apresentação da Biblos 1-2010, descrito no relatório. Outro 
aspecto que merece ser levantado é que a reformulação da revista abre espaço para a multi, 
inter e trandisciplinariedade entre os variados campos do saber ao mesmo tempo que mantêm 
garantida a especificidade de cada área. VOTO DO RELATOR: Pelo exposto, aprovo o 
relatório apresentado. CONCLUSÃO DA CÂMARA: A Câmara, reunida em 07/05/2010, 
aprovou o voto do relator. Os membros do Conselho do ICHI aprovaram por unanimidade o 
relatório apresentado. Parecer 08/2010. RELATOR: Francisco das Neves Alves. RELATÓRIO: 
Recebi para análise e parecer os seguintes projetos, com seus respectivos responsáveis, 
inclusos no rol de projetos de pesquisa do Instituto de Ciências Humanas e da Informação: 
Individualismo metodológico e ação intencional: sobre os fundamentos da teoria social 
analítica do Prof. Helio Ricardo do Couto Alves; Relações entre a geomorfologia e utilização 
da orla oceânica entre a Barra do Rio Grande e a Barra do Chuí, RS. Brasil, como subsídio a 
ações de planejamento do Prof. Ulisses Rocha de Oliveira; Ciclos produtivos industriais e a 
evolução urbana: impactos no mercado imobiliário da cidade do Rio Grande (1990/2010) do 
Prof. Solismar Fraga Martins; Organização do setor agrário no Estado do Rio Grande do Sul 
da Profa. Jussara Mantelli; Análise do material da Intendência de São José do Norte do Prof. 
Martial Pouguet; Políticas educacionais, diversificação e flexibilidade do Sistema Educacional 
Brasileiro da Profa. Cassiane de Freitas Paixão; Identificação da qualidade no Trade Turístico 
de Santa Vitória do Palmar da Profa. Juliana N. Gonçalves de Lima. 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. VOTO DA CÂMARA: A Câmara aprova o voto do relator. Os membros do Conselho 
do ICHI aprovaram por unanimidade a inclusão dos projetos mencionados acima no rol dos 
projetos do Instituto. Parecer 09/2010. RELATOR: Fabiano Couto Corrêa da Silva. 
RELATÓRIO: Recebi para análise e parecer o seguinte projeto, com seus respectivos 
responsáveis, incluso no rol de projetos de pesquisa do Instituto de Ciências Humanas e da 
Informação: Núcleo de estudos sobre populações costeiras tradicionais do Prof. Gianpaolo 
Knoller Adomilli. Após a análise foi verificado que o citado projeto está a contento com os 
padrões da Universidade Federal do Rio Grande. VOTO DO RELATOR: Tendo em vista o 
exposto, voto pela aprovação do projeto. VOTO DA CÂMARA: A Câmara aprova o voto do 
relator. Os membros do Conselho do ICHI aprovaram por unanimidade a inclusão do projeto 
mencionado acima no rol dos projetos do Instituto. Câmara de Extensão.  Pareceres 37 a 51. 
A Câmara de Extensão do Pleno do Conselho do ICHI, em reunião realizada em 06 de maio 
de 2010 e tendo por base os pareceres elaborados pelos professores Luciana Souza de Brito, 
Hélio Ricardo Alves e Artur Henrique Barcelos, examinou quinze processos de Extensão 
encaminhados, tendo votado da seguinte forma: PROCESSOS APROVADOS: Relatório da II 
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Semana Acadêmica de Psicologia da Profa. Carla Imaraya Meyer de Felippe; A ecologia da 
violência sexual contra crianças: as diferentes “portas de entrada” & possibilidades de 
prevenção da Profa. Maria Ângela Mattar Yunes; Turismo e Febutiá: Cultive essa idéia da 
Profa. Juliana Niehues Gonçaves de Lima; Biblio o quê? Divulgação das habilidades e 
competências do profissional bibliotecário na cidade de Rio Grande do Prof. Fabiano Couto 
Corrêa da Silva; Programa de Formação de Alunos Pesquisadores do Prof. Fabiano Couto 
Corrêa da Silva. Evento “II Semana Ciência da Informação” do Prof. Fabiano Couto Corrêa da 
Silva; Núcleo Hora do Conto do Prof. Fabiano Couto Corrêa da Silva; Curso “Pesquisa de 
Campo em Ciências Sociais”  do Prof. José Carlos Vieira Ruivo; Programa Laboratório da 
Memória e Oralidade – LAMEMO do Prof. José Carlos Vieira Ruivo; Biblioteca Charles Gorri 
(CEU – FURG) da Profa. Camila Oliveira Corrêa; Laboratório de Tecnologia da Informação 
Documentária do Prof. Fabiano Couto Corrêa da Silva; Fórum Gaúcho pela melhoria das 
bibliotecas escolares na 37ª Feira do Livro da FURG da Profa. Angélica Conceição Dias 
Miranda; Empreendedorismo e Ciência da Informação da Profa. Angélica Conceição Dias 
Miranda; Biblos online da Profa. Angélica Conceição Dias Miranda e Empoderar para 
Transformar: gestão compartilhada e territorial da pesca artesanal no estuário da Lagoa dos 
Patos da Profa. Daniela Coswig Kalikoski. Os membros do Conselho do ICHI aprovaram por 
unanimidade os quinze processos de Extensão encaminhados ao Instituto. 3. Processos da 
Câmara Administrativa.  Parecer 002/2010. ASSUNTO: Participação como co-orientador no 
Programa de Pós-graduação em Geografia da Universidade Federal de Santa Catarina. 
INTERESSADO: Prof. Dr. Ulisses Oliveira (Professor Adjunto I – ICHI / FURG). RELATOR: 
Solismar Fraga Martins. RELATÓRIO: A Câmara Administrativa do Pleno do Conselho do ICHI 
recebeu para análise e parecer a solicitação do professor Ulisses Oliveira, para participar 
como co-orientador da mestranda Ana Fátima da Silva no Programa de Pós-Graduação em 
Geografia da UFSC, conforme Portaria n°05/PPGG/2010  de 24 de março de 2010. VOTO DO 
RELATOR: A solicitação do professor Ulisses Oliveira, não acarretará nenhum prejuízo às 
atividades desenvolvidas na Universidade Federal do Rio Grande. Por essa razão, voto pelo 
acolhimento do pedido. CONCLUSÃO DA CÂMARA: A Câmara, reunida em 07/05/2010, 
aprovou o voto do relator e os membros do Conselho do ICHI aprovaram por unanimidade a 
solicitação. Parecer 003/2010. ASSUNTO: Relatório de Estágio Pos-doutoral em Portugal. 
INTERESSADO: Francisco das Neves Alves. RELATOR: Solismar Fraga Martins. 
RELATÓRIO: A Câmara Administrativa do Pleno do Conselho do ICHI recebeu para análise e 
parecer o relatório de estágio pós-doutoral do Professor Dr. Francisco das Neves Alves, 
realizado no ano de 2009 em Portugal. A pesquisa realizada, Olhares impressos – a República 
sob o prisma da imprensa lusitana: repercussões e ruptura diplomática (1889-1895) contempla 
os trabalhos de pesquisa e as disciplinas ministradas pelo professor na FURG seja no âmbito 
do ICHI, seja no mestrado em História da Literatura (ILA). No relatório já entregue a 
PROPESP são apresentados: resumo, justificativa de pesquisa, objetivos, metas e resultados. 
VOTO DO RELATOR: O relator vota pela aprovação do relatório de estágio pós-doutoral do 
professor Francisco das Neves Alves com o título Olhares impressos – a República Brasileira 
sob o prisma da imprensa lusitana: repercussões e ruptura diplomática (1889-1895). 
CONCLUSÃO DA CÂMARA: A Câmara, reunida em 07/05/2010, aprovou o voto do relator. O 
Prof. Francisco Alves das Neves informou que o relatório foi apresentado naquela data aos 
membros do Conselho pois esperava que o mesmo fosse encaminhados pela Propesp, o que 
não ocorreu até aquela data. Os membros do Conselho do ICHI aprovaram o relatório 
apresentado por unanimidade. Parecer 004/2010. ASSUNTO: Convênio com a FAURG para o 
projeto de pesquisa: Revisão do Plano Diretor do Distrito Industrial de Rio Grande – DIRG, 
visando adequá-lo ao Pólo Naval. INTERESSADO: Prof. Dr. Marcelo Vinicius de La Rocha 
Domingues (ICHI / FURG). RELATOR: Martial Pouguet. RELATÓRIO: A Câmara 
Administrativa do Pleno do Conselho do ICHI recebeu para análise e parecer a solicitação do 
professor Marcelo Vinicius de La Rocha Domingues, para realização do convênio com a 
FAURG relativo ao projeto de Pesquisa “Revisão do Plano Diretor do Distrito Industrial de Rio 
Grande – DIRG, visando adequá-lo ao Pólo Naval”. VOTO DO RELATOR: A solicitação do 
professor Marcelo Vinicius de La Rocha Domingues, não acarretará nenhum prejuízo às 
atividades desenvolvidas na Universidade Federal do Rio Grande. Por essa razão, voto pelo 
acolhimento do pedido. CONCLUSÃO DA CÂMARA: A Câmara, reunida em 07/05/2010, 
aprovou o voto do relator. Os membros do conselho do ICHI aprovaram a solicitação por 
unanimidade. 4. Proposta de distribuição orçamentária interna.  A Diretora do Instituto de 
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Ciências Humanas e da Informação apresentou ao plenário a distribuição orçamentária interna 
do Instituto obedecendo o que prevê a Deliberação 057/2010 do COEPEA e colocou em 
votação a seguinte proposta: a) valor total destinado ao ICHI:  noventa e cinco mil, setecentos 
e noventa e três reais (R$ 95.793,00); b) valor destinado a passagens e diárias, até trinta por 
cento do valor total, ou seja, vinte e oito mil, setecentos e trinta e sete reais (R$ 28.737,00), 
sendo que dois mil e oitocentos reais (R$ 2.800,00) seriam distribuídos para cada curso de 
graduação e o valor restante ficaria lotado na direção e secretaria do ICHI, para situações não 
previstas ou contempladas na distribuição, por exemplo, a área de Sociologia; c) Destinação 
de quinze por cento do valor total para prestação de serviços/terceiros, ou seja, quatorze mil, 
trezentos e sessenta e nove reais (R$ 14.369,00); d) O valor restante, ou seja, cinquenta e 
dois mil, seiscentos e oitenta e sete reais (R$ 52.687,00) seriam distribuídos entre os cursos 
de graduação, no valor de três mil reais (R$ 3.000,00) para cada um, totalizando vinte e sete 
mil reais (R$ 27.000,00), e os demais vinte e cinco mil, seiscentos e oitenta e sete reais (R$ 
25.687,00) seriam alocados na direção e secretarias do ICHI, para todas as situações 
rotineiras da administração.; e) Pagamento da anuidade da ANPEGE para o PPGEO conforme 
vem sendo feito ao longo dos anos anteriores. Após ampla discussão, os membros do 
Conselho do ICHI aprovaram a proposta de distribuição orçamentária interna do Instituto 
conforme Anexo I desta ata. Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata, que vai 
assinada pela Senhora Diretora e por mim Nelson Pereira Theodosio, secretário. 
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