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Aos nove dias do mês de agosto de 2011, às 14:00 horas, na sala 4217 do Pavilhão 04, 
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, 
Angélica Conceição Dias Miranda, Cassiane de Freitas Paixão, Cesar Augusto Ávila Martins, 
Derocina Alves Campos Sosa, Ieda Maria Monte. Juarez José Rodrigues Fuão, Jussara 
Mantelli, Karen Eidelwein, Luciana Souza de Brito, Marcia Naomi Kuniochi, Margarete 
Fagundes de Fagundes, Martial Raymond Henri Pouguet, Nelson Pereira Theodosio, Pedro de 
Souza Quevedo Neto, Renata Braz Gonçalves, Rosilene Meondonça Dutra, e Valéria Raquel 
Bertotti. Justificaram a ausência os seguintes conselheiros: Adriana Lessa Cardoso, Angélica 
Corvello Schwalbe, Daniel Oliveira Mesquita, Eloisa Helena Santos da Silva, Juliana Niehues 
Gonçalves de Lima, Michel Constantino Figueira, Rafael Dalle Nogare de Arruda e Vera Torres 
das Neves. Dando início a reunião, a Diretora do Instituto de Ciências Humanas e da 
Informação apresentou ao Conselho a seguinte pauta: 1. Câmara Administrativa. Foi 
aprovado por unanimidade o Parecer 017/11 que trata da solicitação de redistribuição da 
professora Rita de Cássia Portela da Silva, do curso de Arquivologia do ICHI da FURG para o 
Departamento de Ciência da Informação da Faculdade de Biblioteconomia e Comunicação 
(FABICO)/UFRGS (processo 23078,009543/11-93 - UFRGS), acompanhando o voto da 
relatora e da Câmara Administrativa, como se segue: “Considerando a solicitação da 
requerente, a manifestação favorável da Universidade Federal do Rio Grande do Sul - com o 
comprometimento de disponibilizar o código de vaga nº 0277849, com a respectiva 
autorização para provimento - bem como a manifestação favorável do Comitê Assessor do 
Curso de Arquivologia, a relatora vota pela aprovação da redistribuição do cargo de Professor 
de 3º Grau, ocupado pela servidora Rita de Cássia Portela da Silva, do quadro de pessoal da 
Universidade Federal do Rio Grande para a Universidade Federal do Rio Grande do Sul”. Foi 
aprovado por unanimidade o Parecer 018/11 que trata da solicitação de redistribuição do Prof. 
Rafael Denes Arruda da Universidade Federal de Alagoas para a Universidade Federal do Rio 
Grande (processo 23116.003850/2011-29), acompanhando o voto da relatora e da Câmara 
Administrativa como segue: “A relatora vota pela aprovação da recepção do professor a partir 
da redistribuição, indicando que a vaga que será oferecida em contrapartida à UFAL deve 
estar vinculada à vaga disponível para o curso de Turismo Binacional da FURG”, ficando 
ressalvada, após ampla discussão, a solicitação de manifestação pela Universidade Federal 
de Alagoas do interesse na redistribuição do referido professor sem a vaga ainda estar 
definida junto a FURG. Foi aprovado o Parecer 019/11 que trata da criação e respectivo 
regimento do Laboratório de Arqueologia do Capitalismo – Liber Studim, apresentado pela 
Profa. Beatriz Valladão Thiesen, sendo que o mesmo já tinha sido aprovado pela área de 
Arqueologia/Antropologia. 2. Câmara de Ensino . Foi aprovado por unanimidade o Parecer 
010/11 que trata das Normas para trabalhos de graduação do Curso de Arqueologia (válidos 
para alunos do QSL 098/208); Normas para os trabalhos de graduação do Curso de 
Arqueologia (válidos para alunos do QSL 098/111); Normas para as atividades 
complementares do Curso de Arqueologia e Normas para os Estágios de Laboratório do Curso 
de Arqueologia, conforme fundamentação da relatora Cassiane de Freitas Paixão, como se 
segue: “As normas apresentadas pela coordenação do Curso de Arqueologia foram 
elaboradas pelo Comitê Assessor de Arqueologia e Antropologia. No entanto, algumas 
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questões foram discutidas pela relatora e pelo interessado pelo projeto, coordenador do Curso 
de Arqueologia, Prof. Dr. Artur Henrique Barcelos, sendo sugeridos na elaboração das ordens 
de serviço número 001/2011 e 002/2011 os seguintes pontos: a) tempo de apresentação do 
TCC; b) composição da Comissão de TCC e; c) definir em artigo que os TCC deverão seguir 
as regras da ABNT vigente. Conforme o exposto, e destacando as referências enquanto 
sugestões para normas dos trabalhos de graduação, a relatora vota pela aprovação do 
projeto”. Foi aprovado por unanimidade o Parecer 011/11, relatado pela Profa. Cassiane de 
Freitas Paixão que trata da solicitação das seguintes disciplinas 09437 - Elementos 
Sociológicos da Educação, 30hs, obrigatória, quarto semestre; Psicologia da Educação, 
semestral, 60hs, obrigatória, segundo semestre, sem código e 09488 - Psicologia dos 
Portadores de Necessidades Especiais (PNE), 60hs, optativa, a partir do quarto semestre. As 
disciplinas mencionadas fazem parte da reestruturação do curso de Matemática Licenciatura, 
no âmbito do Núcleo Comum das Licenciaturas, sendo que a criação da disciplina de 
Psicologia da Educação (semestral) está condicionada à caracterização completa da mesma 
pela área da Psicologia. 3. Câmara de Extensão . Foram aprovados por unanimidade os 
Pareceres 016/11, 017/11 e  018/11 e os seguintes projetos, respectivamente: “Os estudos 
métricos em apoio aos processos de produção em Ciência, Tecnologia e Informação”, sob 
responsabilidade da Profa. Dra. Angélica Conceição Dias Miranda; “Dinamização da Biblioteca 
Lar da Criança Raio de Luz”, de responsabilidade da Profa. Dra. Renata Braz Gonçalves; 
“Vivências e Memória do bairro Santa Rita: diálogos entre pessoas e coisas na construção de 
uma comunidade”, sob a responsabilidade da Técnica Administrativa Vanderlise Machado 
Barão. Ato contínuo foi aprovado por unanimidade o Parecer 19/11, que trata do Projeto e 
respectivo relatório do Projeto “Violência na Escola: um desafio a ser enfrentado”, de 
responsabilidade da Profa. Dra. Derocina Alves Campos Sosa. 4. Indicações. A Diretora do 
ICHI apresentou ao Conselho a Indicação 014/2011 com o encaminhamento ad referendum 
dos seguintes projetos de extensão tendo em vista os prazos apresentados pelos Editais: "III 
Semana Acadêmica do Curso de Arquivologia - Arquivos Históricos e a Diplomática", sob a 
responsabilidade da professora Valéria Raquel Bertotti e “Brinquedoteca", sob a 
responsabilidade da professora Carla Imaraya Meyer de Felippe, bem como o Projeto de 
Ensino: "Laboratório de Informática do curso de Turismo Binacional - FURG", sob a 
responsabilidade da professora Ligia Dalchiavon. A referida indicação foi aprovada por 
unanimidade pelo Conselho do ICHI. Foi aprovada por unanimidade a Indicação 015/11, como 
segue: “Abertura de edital de seleção de professor substituto, área de História. Em sete de 
agosto encaminhei, ad referendum do Conselho do Instituto de Ciências Humanas e da 
Informação, a abertura de edital para seleção de professor substituto, área de História, em 
função da licença saúde do professor Lauro de Brito Vianna, conforme descrição a seguir. 
Unidade Educacional Solicitante: ICHI. Carga Horária: 40h. Nº vagas: 01 (uma). Motivo da 
vaga: licença médica. Justificativa: licença médica do professor Lauro de Brito Vianna. Período 
do Contrato: da apresentação do candidato habilitado na SARH até 31 de dezembro de 2011. 
Matéria(s): História Brasileira I (Colônia)  e História Brasileira II (Império). Requisitos para 
inscrição: Graduação e Especialização em História e áreas afins. Composição da Comissão 
Examinadora:  Profa. Dra. Adriana Kivanski de Senna (presidente); Profa. Dra. Derocina Alves 
Campos Sosa; Profa. Dra. Júlia Silveira Matos; Profa. Dra. Carmem Gessilda Burgert 
Schiavon (suplente). Modalidade de Seleção: Exame de Títulos e Prova Didática”. Foi 
aprovada por unanimidade a Indicação 016/2011 com o encaminhamento ad referendum do 
projeto de ensino “Investigador em curso: aplicações dos registros de memória (história oral)”, 
sob a responsabilidade da professora Adriana Kivanski de Senna, relatado pela Profa. Dra 
Vera Torres das Neves em função da urgência no encaminhamento do mesmo. 4. Processo 
23116.003831/2011-01. A Diretora do ICHI apresentou aos presentes o pleito do Prof. Dr. 
Dario de Araujo Lima, conforme consta no processo 23116.003831/2011-01, no qual solicita 
com ampla argumentação e documentação sua troca de lotação para outro Instituto. O 
Conselho do ICHI foi informado da realização de uma reunião da área de Geografia onde foi 
amplamente discutido o assunto, no fim da qual foi elaborado um documento como segue: “No 
dia 3 de agosto de 2011, ocorreu uma reunião com os professores do Comitê Assessor de 
Geografia, onde foi discutido sobre o processo de solicitação de mudança de lotação do 
servidor Dário de Araújo Lima. Todos deixaram claro que a saída do servidor para outra 
Unidade, acarretaria em um grande prejuízo para o Instituto, visto que o professor foi 
considerado imprescindível para os Cursos de Geografia, tanto pelo conhecimento, quanto 
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pelo tempo de serviço prestado aos cursos.Também foi dito que não se pode permitir a troca 
de lotação do professor sem que ocorra o imediato preenchimento da vaga, pois desta forma 
seriam minimizados os transtornos gerados pela troca de unidade. Estiveram presentes na 
reunião os professores César Augusto Avila Martins, Daniela Coswig Kalikoski, Elisângela 
Rodrigues da Silveira, Jorge Arigony Neto, Pedro Quevedo Neto, Rossana Madruga Telles, 
Solismar Fraga Martins, Susana Veleda da Silva, Ulisses Rocha de Oliveira, a Diretora do ICHI 
Adriana Kivanski de Senna e o Administrador Paulo Afonso Pires Junior”. Ato contínuo foram 
levantadas algumas questões pertinentes ao caso, como por exemplo, a lotação do referido 
professor em outro Instituto não é garantia de que as disciplinas do ICHI ministradas 
atualmente pelo mesmo não sofrerão problemas de continuidade no futuro próximo, tendo em 
vista situações anteriores; a área de Geografia solicitou a Diretora que entrasse em contato 
com o Prof. Dario Araujo Lima na tentativa de que o mesmo mudasse de idéia e continuasse 
no Instituto. Foi informado que o Professor, orientado por seu advogado, não faria nenhum 
comentário ou tomaria nenhuma decisão a respeito. Após ampla discussão os membros do 
Conselho do ICHI aprovaram a solicitação do Prof. Dr. Dario de Araujo Lima reforçando os 
pontos destacados no documento da área de Geografia em resposta a solicitação da Pró-
Reitoria de Gestão de Pessoas sobre a decisão do Conselho Pleno do Instituto. 5. Assuntos 
Gerais. a) O Conselheiro Cesar Augusto Ávila Martins informou aos presentes sobre a última 
reunião do Conselho Universitário onde após mais de duas horas de discussão chegou-se a 
conclusão que não deveria ser discutida naquele momento a adesão da Universidade Federal 
do Rio Grande no SISu, tendo em vista o desconhecimento do público alvo da Universidade, 
ou seja, se houve ou não modificação do ingressante pelo sistema de seleção unificado. 
Soube-se que há pesquisas sendo realizadas a respeito do assunto realizada pelo Prof. Dr. 
Paul Kinas do Instituto de Matemática, Estatística e Física, as quais estão em fase de 
tabulação dos dados sócio-economicos dos acadêmicos objetivando alcançar um perfil do 
novo ingressante, bem como os índices de evasão que serão aproveitados numa discussão 
futura do Consun. b) O Conselheiro Cesar Augusto Ávila Martins solicitou que o Instituto 
encaminhasse oficialmente, em todas as instâncias, a solicitação para que a Profa. Dra. Nisia 
Krusche desocupe a sala de permanência 25E do Pavilhão 6 e utilize o laboratório anexo sob 
sua responsabilidade tendo em vista que a mesma é lotada no Centro de Ciências 
Computacionais e há falta de sala de permanência para os docentes da área de Geografia. c) 
O Conselheiro Cesar Augusto Ávila Martins solicitou que fosse encaminhado correspondência 
eletrônica a todos os coordenadores de curso para viabilizar a confecção de folders para dar 
visibilidade aos cursos de graduação e pós-graduação do Instituto. 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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