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ATA 12/2011 

 REUNIÃO ORDINÁRIA 
 
 

Aos treze dias do mês de setembro de 2011, às 14:00 horas, na sala 6203 do Pavilhão 06, 
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, Angélica Corvello Schwalbe, Artur Henrique Franco Barcelos, 
Cassiane de Freitas Paixão, Cesar Augusto Ávila Martins, Derocina Alves Campos Sosa, Egeu 
Gomez Esteves, Eloisa Helena Santos da Silva, Ieda Maria Monte, Juarez José Rodrigues 
Fuão, Karen Eidelwein, Luciana Souza de Brito, Margarete Fagundes de Fagundes, Nelson 
Pereira Theodosio, Rafael Dalle Nogare de Arruda, Rodrigo Aquino de Carvalho, Solismar 
Fraga Martins, Ulisses Rocha de Oliveira, Valéria Raquel Bertotti e Vera Torres das Neves. 
Justificaram a ausência os seguintes conselheiros: Adriana Lessa Cardoso, Daniel Oliveira 
Mesquita, Egeu Gomes Esteves, Eloisa Helena Santos da Silva, Juliana Niehues Gonçalves de 
Lima, Martial Raymond Henri Pouguet e Rosilene Mendonça Dutra. A Diretora do ICHI solicitou 
a alteração da pauta por motivos técnicos, começando por assuntos gerais.  1. Assuntos 
Gerais. A Diretora do ICHI comunicou aos presentes o recebimento do memorando circular 
01/2011 do PROPLAD/DAÍ que trata da avaliação do docente pelo discente no ano em curso. 
Informou que a avaliação será realizada no período de dezessete de outubro a dezessete de 
novembro e solicitou aos coordenadores presentes que façam a atualização das informações 
referentes às disciplinas ministradas e os professores que nelas atuam ou atuaram em 2011 
para evitar incorreções ou falhas nas avaliações até o dia trinta de setembro próximo. O 
conselheiro Cesar Augusto Ávila Martins perguntou se foi dado encaminhamento a solicitação 
dos membros do Conselho sobre sala de permanência dos professores e utilização dos 
espaços físicos da Universidade para os professores do Instituto. A Diretora informou que não 
foi dado nenhum encaminhamento as solicitações feitas na última reunião pela Comissão 
formada pela Direção do ICHI e pelos professores Martial Raymond Henri Pouguet e Cesar 
Augusto Ávila Martins. No entanto, a Diretora informou que foi convocada para participar de 
uma reunião com a Reitoria para tratar do assunto. O Conselheiro Artur Henrique Franco 
Barcelos informou que esteve no Congresso Internacional de Arqueologia onde estavam 
representantes de onze cursos de arqueologia do país. Em relatos sobre a avaliação dos cursos 
de arqueologia pelos presentes, foi explicitado que um dos pontos primordiais da avaliação é 
justamente a existência e utilização de espaços físicos, o que torna imprescindível que o 
problema seja solucionado o mais rápido possível. 2. Câmara Administrativa. Foi aprovado por 
unanimidade o Parecer 021/2011 que trata da prorrogação de prazo de convênio do projeto 
“Rede Regional de Luta contra o Tráfico de Crianças e Adolescentes para fins de exploração 
sexual na Região do Mercosul”, assim relatado pela Conselheira Renata Braz Gonçalves; “A 
Câmara Administrativa do Pleno do Conselho do ICHI recebeu para análise e parecer a 
solicitação para prorrogação do prazo até a data de 30/12/2011 do convênio do projeto “Rede 
Regional de Luta contra o Tráfico de Crianças e Adolescentes para fins de exploração sexual na 
Região do Mercosul” cadastrado na FAURG sob o nº 452/2009 em convênio/contrato com a 
Fundação de Apoio à pesquisa, ao Ensino e a Cultura da Universidade Federal do Mato Grosso 
do Sul. Como justificativa a requerente apresenta ‘a recente finalização dos procedimentos 
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administrativos-financeiros para liberação do repasse correspondente à execução do 2º 
componente do projeto’. O projeto aprovado pela Câmara de Extensão do ICHI em maio de 
2011, tem como término previsto a data de 31/12/2011”. Foi aprovado por unanimidade o 
Parecer 22/2011, sobre Contratação Temporária de Docente - Curso de Biblioteconomia 
processo nº 23116.003537/2011-91, com o seguinte relatório: “A Câmara Administrativa do 
Pleno do Conselho do ICHI recebeu para análise e parecer o processo nº 23116.003537/2011-
91 referente a Seleção para Contratação Temporária de Docente para ministrar as disciplinas: 
Ação Cultural, Tecnologia da Informação e Serviço de Referência. Quantidade de vagas: 
01(uma). Origem da vaga: cedência do Professor Claudio Omar Ianke Nunes. Os atos da 
seleção de Professor Substituto iniciaram no dia 08/08/2011 quando a Comissão de Seleção 
procedeu a análise da documentação apresentada pelos candidatos inscritos e procedeu a 
homologação das inscrições. Foram homologadas as inscrições de duas candidatas: Cristina de 
Oliveira Jorge e Carla Inês Costa dos Santos. No dia 15/08/2011 realizou-se o sorteio do ponto 
da prova didática. O ponto em questão foi o número 06 (seis): Ação Cultual – teorias e práticas, 
com a presença das duas candidatas. No dia 16/08/2011 realizou-se a prova didática com o 
comparecimento das candidatas e logo após a Comissão de Seleção realizou reunião para 
análise dos currículos e avaliação da prova didática. Observando os pesos de cada nota parcial, 
a candidata Carla Inês Costa dos Santos obteve aprovação na seleção com nota final seis 
vírgula quatorze (6,14). A candidata Cristina de Oliveira Jorge não obteve aprovação com a nota 
três vírgula noventa e quatro (3,94). Após exame da documentação e verificando que a seleção 
ocorreu dentro da regularidade o relator vota pela aprovação do processo seletivo e indica a 
contratação da candidata Carla Inês Costa dos Santos”. Foi aprovado o Parecer 23/2011 que 
trata da solicitação de afastamento para Doutoramento do Prof. Augusto Duarte Faria, como 
segue: “A Câmara Administrativa do Pleno do Conselho do ICHI recebeu para análise e parecer 
requerimento do Prof. MSc. Augusto Duarte Faria solicitando afastamento para Doutoramento 
em Saúde e Comportamento na Universidade Católica de Pelotas. Consta da solicitação: 
Requerimento do referido professor com solicitação de afastamento total das atividades 
realizadas na FURG para doutoramento, por 24 meses a partir de janeiro de 2012, vinculado a 
contratação de professor substituto e Ata 07/2011 da área de Psicologia. A solicitação do Prof. 
Augusto Duarte Faria foi encaminhada por requerimento a Câmara Administrativa sendo a 
mesma apreciada e aprovada pelo Colegiado e pelo Comitê Assessor do Curso de Psicologia 
em reunião realizada dia 11/05/2011 conforme Ata 07/2011 em anexo, enquadrando-se no Art. 
318, Seção IV, §2º, da Lei 8112 de 1990 com a seguinte redação; ‘Os afastamentos para 
realização de programas de mestrado e doutorado somente serão concedidos aos servidores 
titulares de cargos efetivos no respectivo órgão ou entidade há pelo menos três anos para 
mestrado e quatro anos para doutorado, incluído o período de estágio probatório (...)’. Tendo 
em vista que os quatro anos efetivos no cargo do solicitante se completará em julho de 2012, 
negamos a solicitação de afastamento e sugerimos que o mesmo reapresente a solicitação de 
afastamento para o segundo semestre de 2012 por meio de processo devidamente constituído 
no Protocolo”. 3. Câmara de Ensino. Foi aprovado por unanimidade o Parecer 013/2011 com a 
seguinte redação: “A Câmara de Ensino do Conselho do ICHI, recebeu para análise e parecer o 
relatório final do projeto de ensino Estudos Avançados em Medievalismo, cadastrado com o 
número 172 na PROGRAD. O projeto foi desenvolvido entre os dias 16 de agosto e 30 de 
novembro de 2010. A proposta do Seminário de Estudos Avançados no Medievalismo consistiu 
em um curso de aprofundamento de tópicos sobre a Idade Média, em especial ao que tange a 
aspectos do cotidiano, ambiente, questões de gênero e relações de poder no ocidente 
medieval. Também estudando o oriente medieval, com foco nas sociedades islâmicas e Império 
Bizantino. No relatório do projeto, que foi desenvolvido em 45 horas aula, constam objetivos 
(geral e específicos), metodologia e grupo participante (alunos, professores e egressos do curso 
de História), além da relação de inscritos que devem receber o certificado, apresentando os 
requisitos necessários para análise e aprovação”. Foi solicitado apenas que o responsável pelo 
Projeto apresentasse o relatório no modelo de formulário utilizado pelo ICHI. Foi aprovado  o 
Parecer 014/2011 com as solicitações de disciplinas para o curso de Física, encaminhado pelo 
Prof. Luiz Makedanz, coordenador do curso em pauta. A relatora, Conselheira Cassiane de 
Freitas Paixão comunicou que entrou em contato com as áreas de sociologia e de psicologia, 
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que a aprovaram a solicitação, sendo assim favorável a criação das disciplinas como parte do 
núcleo comum de licenciaturas, como segue: 09437 - Elementos Sociológicos da Educação 
(semestral), 30 horas, caráter obrigatório, quarto semestre e Psicologia da Educação 
(semestral), 60 horas, caráter obrigatório, segundo semestre. A Diretora alertou aos presentes 
da necessidade de observar qual semestre ocorrerá o oferecimento das disciplinas solicitadas 
pelos cursos de licenciatura, pois pode ocorrer não ter docentes o suficiente ou sobrecarregar 
os professores das áreas para atender a demanda. 4. Câmara de Extensão.  O Conselho do 
ICHI aprovou por unanimidade os pareceres da Câmara de Extensão descritos a seguir: 
Parecer 020/2011, aprovação do Projeto de Extensão Educação Ambiental Comunitária, sob 
responsabilidade do Prof. Daniel Porciúncula Prado; Parecer 021/2011, aprovação do Projeto 
de Extensão Programa Ecostudio coordenado pelo professor Daniel Prado; Parecer 022/2011, 
aprovação do Evento de Extensão, I Simpósio de Cultura e Consciência Negra da FURG 
coordenado pelo Prof. Dr. Jean Tiago Baptista; Parecer 023/2011, aprovação do Evento de 
Extensão II Congresso Internacional de Turismo do Extremo Sul: Turismo e Desenvolvimento 
Regional, coordenado pela Profª. Juliana Niehues Gonçalves de Lima; Parecer 024/2011, 
aprovação do evento de extensão, Captação de Recursos para Gestão de Acervos, coordenado 
pela Profª. MSc. Luciana Souza de Brito; Parecer 025/2011, aprovação do evento de Extensão I 
Seminário de Butiá: identidade e preservação coordenado pelo professor Michel Constantino, 
incluindo todos os projetos e eventos no rol de atividades de Extensão do ICHI. A relatora dos 
pareceres acima solicitou aos presentes que repassem aos interessados de suas respectivas 
áreas a necessidade de obedecerem os prazos de entrega de projetos e eventos na secretaria 
do ICHI de qualquer atividade, seja ela extensão, pesquisa, ensino e/ou administrativa, para que 
o processo de análise e relatoria não fique prejudicado pelo curto espaço de tempo. 5. 
Indicações.  Foi homologado os atos do processo de seleção de professor visitante da área de 
Psicologia, conforme Indicação 017/2011, onde consta: “Recebi, para análise e parecer, o 
processo contendo os atos procedimentais da seleção de professor visitante, área de 
Psicologia. Em seleção aberta pelo Edital nº 002 de 16 de Dezembro de 2010, uma candidata 
se inscreveu, Leticia Langlois Oliveira, sendo aprovada pela Banca do Processo Seletivo para o 
desenvolvimento das seguintes atividades: (1) Desenvolvimento do Projeto de Pesquisa; (2) 
Desenvolvimento do Projeto de Extensão; (3) Desenvolvimento de disciplinas junto a 
Graduação de Psicologia e ao programa de Pós-Graduação em Educação Ambiental; (4) 
Desenvolvimento de disciplinas do curso de Psicologia junto a outros cursos de Graduação da 
Furg; (5) Participação na elaboração de proposta de criação de um programa de Pós-
Graduação em Psicologia. Pelo exposto, indicamos para aprovação os atos do processo de 
seleção de professor visitante, área de Psicologia, com a aprovação da candidata Leticia 
Langlois Oliveira, indicando sua contratação. Foi aprovada a Indicação 019/2011, que trata da 
alteração curricular nos cursos de Geografia, onde consta: 1 – inserir as disciplinas Elementos 
de Matemática (cód. 01150) e Introdução à Física (cód. 03176) como pré-requisitos da disciplina 
Meteorologia e Climatologia Básica (cód. 10378) do curso de Geografia Bacharelado (096-196), 
conforme consta da Deliberação 30/2004 do COEPE/FURG. Na ocasião da criação da disciplina 
Meteorologia e Climatologia Básica o código era 05171, depois alterado para 10378 (Del. 
7/2009 COEPEA/FURG); 2 – inserir a disciplina Meteorologia e Climatologia Básica (cód. 
10378) como pré-requisito da disciplina Geomorfologia (cód. 05119) dos cursos de Geografia 
Bacharelado (096-196) e Geografia Licenciatura (095-104), conforme consta da Deliberação 
30/2004 do COEPE/FURG. Na ocasião da criação da disciplina Meteorologia e Climatologia 
Básica o código era 05171, depois alterado para 10378 (Del. 7/2009 COEPEA/FURG); 3 – 
alterar o caráter da disciplina Geografia Física do Brasil (cód. 05193) do Curso de Geografia / 
Bacharelado (QSL 096-106) de optativa para obrigatória. Consta da Deliberação 8/2007 do 
COEPE /FURG como disciplina optativa, embora o processo de criação da mesma conste como 
obrigatória. Ato contínuo foi aprovada a abertura de Edital para concurso público, da carreira 
docente, do magistério superior, área de História, relatada por indicação da Diretora do ICHI, 
Indicação 020/2011, como se segue: “Em 7 de agosto de 2011 recebemos o comunicado de 
aposentadoria e em 27 do mesmo mês o falecimento do professor Lauro de Brito Vianna, 
professor da área de História. O Comitê Assessor de História, reunido em 1º de setembro, 
decidiu pelo concurso com as especificações em anexo, conforme ata do mesmo comitê. Nesse 
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sentido, encaminhamos para abertura de edital para concurso público, da carreira docente, do 
magistério superior, na área de História, com as especificações em anexo”. Nada mais havendo 
a tratar, foi lavrada a presente ata, que vai assinada pela Senhora Diretora e por mim Nelson 
Pereira Theodosio, secretário. 

  
  
  

 Profª. Drª. Adriana Kivanski de Senna 
 Diretora do ICHI 

 
 

 
  MSc. Nelson Pereira Theodosio 

 Secretário 


