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ATA 16/2011 

 REUNIÃO ORDINÁRIA 
 
 

Aos treze dias do mês de dezembro de 2011, às 14:00 horas, na sala 4102 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: Angelica Corvello Schwalbe, Cassiane 
de Freitas Paixão, Egeu Gomez Esteves, Ieda Maria Monte, Jorge Alberto Soares Cruz, Karen 
Eidelwein, Margarete Fagundes de Fagundes, Martial Raymond Henri Pouguet, Nelson Pereira 
Theodosio, Ulisses Rocha e Oliveira, Renata Braz Gonçalves, Rosilene Mendonça Dutra, 
Rossana Madruga Telles, Vera Torres das Neves. Justificaram a ausência por férias, aplicação 
de exames finais e por participação em bancas de conclusão de curso os conselheiros: Adriana 
Kivanski de Senna, Adriana Lessa Cardoso, Angélica Conceição Dias Miranda, Artur Henrique 
Franco Barcelos, Daniel Oliveira Mesquista, Derocina Alves Cxampos Sosa, Eloisa Helena 
Santos da Silva, Juarez José Rodrigues Fuão, Juliana Niehues Gonçalves de Lima, Michel 
Constantino Figueira, Rafael Dalle Nogare de Arruda, Solismar Fraga Martins e Valéria Raquel 
Bertotti. A Vice-Diretora do ICHI abriu a reunião com a seguinte pauta: 1. Câmara 
Administrativa. Foi aprovado por unanimidade o Parecer 029/2011 que trata do Concurso 
Público para o cargo de professor efetivo Classe Auxiliar - Curso de Arquivologia processo nº 
23116.005351/2011-76, relatado pela Professora Renata Braz Gonçalves: “I – Relatório: A 
Câmara Administrativa do Pleno do Conselho do ICHI recebeu para análise e parecer o 
processo nº 23116.005351/2011-76 referente ao Concurso Público de Docente para ministrar as 
disciplinas: Gestão Arquivística, Classificação Arquivistica, Análise e Seleção de Documentos 
de Arquivo, Projetos e Sistemas de Arquivo, Estágio Supervisionado I, Trabalho de Conclusão 
de Curso I e Prática Arquivistica I, II e III. Quantidade de vagas: 01. Origem do código de vagas: 
277849 (redistribuição da Profa Rita de Cássia Portela para UFRGS). Consta do processo: 1) 
Memo 146/2011 – ICHI para PROGRAD, solicitando abertura do concurso, com data de 
23/09/2011 (fl. 01); 2) Ata da Reunião Extraordinária do Conselho do ICHI, realizada no dia 
22/09/2011 que trata da aprovação da abertura do concurso, (fls. 02 e 03); 3) Formulário de 
solicitação de abertura de edital com indicação da matéria, requisito de inscrição, composição 
da banca e modalidade de seleção com data de 21/09/2011 (fl. 04) ; 4) Anexo 01 – Programa 
das provas (fl. 05); 5) Anexo 02 – Tabela de pontuação de títulos (fls. 06 e 07); 6) Anexo 03 – 
Parâmetros a serem considerados na proposta de trabalho (projeto) com a referida pontuação 
(fl. 08); 7) Portaria 1693/2011 de designação da Banca (fl. 09); 8) Folha de despacho – 
solicitação de encaminhamento da PROGRAD à PROGEP. Autorização da PROGEP. (fl. 10); 9) 
Solicitação de parecer de edital à Procuradoria Federal-FURG(fl. 11 a 14); 10)  Minuta Extrato 
do Edital (fl. 15); 11) Parecer PGF/PRF-4/FURG nº 168/2011 (fl. 16 a 18); 12) Extrato do 
Edital (fl. 19 a 22); 13) Edital Publicado no Diário Oficial da União de 14/10/2011 (fls. 23 e 24) e 
Extrato nos jornais locais e regionais (fls. 25e 26); 14) Folha de despacho protocolo inscrições 
recebidas (fl. 26 e 27) 15) Ata 15/2011 – ICHI Inscrições Homologadas e cronograma do 
Concurso (fl. 28 e 29); 16) Cronograma do concurso (fl. 30); 17) Ata nº 01 – Sorteio do ponto e 
realização da prova escrita (fl. 31); 18) Lista de presenças prova escrita (fl. 32); 19) Cédulas de 
identificação – prova escrita (fl. 33 a 38); 20)  Ata nº 02 – Avaliação da Prova Escrita (fl. 39); 21) 
Planilha de notas da prova escrita (fl. 40); 22) Ata nº 03 – Divulgação do resultado da prova 
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escrita e identificação do candidato (fl. 41); 23) Planilha final de notas da prova escrita (fl. 42); 
24) Ata nº 04 – sorteio do ponto  da prova didática (fl. 43); 25) Ata nº 05 – Avaliação da Prova 
Didática (fl. 44); 26) Lista de presença prova didática (fl. 45); 27) Planilha de notas prova 
didática (fl. 46); 28) Ata nº 06 – Resultado da avaliação da prova didática (fl. 47); 29) Planilha 
final de notas da prova didática (fl. 48); 30) Ata nº 07 – prova de defesa de proposta de trabalho 
(fl. 49); 31) Lista de presença na prova de defesa de trabalho (f. 50); 32) Planilha de notas da 
prova de defesa de trabalho (fl. 51); 33) Planilha final das notas de defesa de trabalho (fl. 52); 
34) Ata nº 08 – Avaliação da prova de títulos (fl. 53); 35) Planilha final de títulos (fl. 54); 36) Ata 
nº 09 – Prova de Títulos – apresenta resultado final do concurso (fl. 55); 37) Planilha das 
médias finais do concurso (fl. 56); 38)  Relatório Sucinto do Concurso (fls. 57 e 58). II - VOTO 
DO RELATOR: a) Fundamentação: Os atos do concurso iniciaram no dia 11/11/2011 quando a 
banca, formada pelos professores Msc. Luciana Souza de Brito, profª Msc. Olga Maria Correa 
Garcia e prof. Msc. Jorge Alberto Soares Cruz procedeu a homologação das inscrições. 
Inscreveram-se no processo onze candidatos, sendo dez inscrições homologadas e uma 
indeferida tendo em vista falta da documentação estabelecida no Edital. No dia 28 de novembro 
de 2011, realizou-se a prova escrita. Dos dez inscritos, compareceram seis candidatos, os quais 
assinaram a lista de presença da prova escrita. Para realização da prova escrita, foi sorteado o 
ponto n. 5 – Elementos, métodos e princípios da classificação. A prova iniciou às 8h9min e foi 
concluída às 12h9min. A avaliação da prova escrita ocorreu na tarde do dia 28 de novembro. 
Dos candidatos presentes, dois foram eliminados por não terem atingido a nota mínima. A 
divulgação do resultado da prova escrita ocorreu no dia 29 de novembro às 8h, quando foram 
abertos os envelopes contendo as cédulas de identificação dos candidatos. Habilitaram-se para 
a Prova Didática os seguintes candidatos: nº 01, nota 7,1; nº 03, nota 8,6 ; nº 04, nota 7,0; nº 
05, nota 7,1. Assim os candidatos habilitados para a próxima etapa foram: Evelin Melo Mintegui,  
Karine Georg Dressler,  Roberta Pinto Medeiros, Ana Letícia de Alencastro Vignol. O sorteio do 
ponto da prova didática ocorreu no dia 29 de novembro, na seguinte ordem: às 8h30min a 
candidata Evelin Melo Mintegui, teve sorteado o ponto n. 9 – Correntes de Pensamento na 
avaliação de documentos, às 9h 30min a candidata Karine Georg Dressler, teve sorteado o 
ponto n. 5 – Elementos, métodos e princípios da classificação, às 10h30min a candidata 
Roberta Pinto Medeiros, teve sorteado o ponto n. 4 - Classificação de Documentos, às 14h a 
candidata Ana Leticia de Alencastro Vignol, teve sorteado o ponto n. 3 – Gestão documental: 
histórico, princípios e objetivos. A prova didática ocorreu no dia 30 de novembro, tendo início às 
8h 30min e foi concluída às 14h30min. Cada examinador atribuiu uma nota para cada um dos 
candidatos, e após feita a tabulação, a média obtida por cada um foi a seguinte: candidata 
Evelin Melo Mintegui, nota 7,0 (sete), candidata  Karine Georg Dressler, nota 5,6 (cinco vírgula 
seis), candidata Roberta Pinto Medeiros, nota 7,6 (sete vírgula seis), candidata Ana Letícia de 
Alencastro Vignol, nota 6,4 (seis vírgula quatro) habilitando-se à defesa da proposta de trabalho 
as candidatas: Evelin Melo Mintegui e Roberta Pinto Medeiros. A defesa da proposta de 
trabalho ocorreu no dia 1º de dezembro, teve início às 8h30min e encerrou-se às 12h. Após a 
avaliação cada examinador atribuiu uma nota para cada um dos candidatos, e após feita a 
tabulação, a média obtida por cada um foi a seguinte: candidata Evelin Melo Mintegui, nota 8,2 
(oito vírgula dois) e Roberta Pinto Medeiros, nota 8,0 (oito vírgula zero). No período da tarde 
iniciou-se o processo de avaliação de títulos. Após a avaliação e a contagem dos pontos obtidos 
pelos títulos apresentados, chegou-se a seguinte classificação: candidata Roberta Pinto 
Medeiros, pontuação 1,0 (um vírgula zero); candidata Evelin Melo Mintegui, pontuação 0,7 (zero 
vírgula sete). Ao final do concurso obteve-se o seguinte resultado: aprovação das candidatas: 
Roberta Pinto Medeiros, pontuação 6,18 (seis vírgula dezoito); candidata Evelin Melo Mintegui 
pontuação 6,01 (seis vírgula zero um). Assim a banca examinadora indica para contratação a 
candidata Roberta Pinto Medeiros, classificada em primeiro lugar. Parecer: Após exame da 
documentação, e verificação de que o concurso ocorreu dentro da regularidade, a relatora vota 
pela aprovação do concurso. A Câmara, reunida em 09/12/2011, aprovou o voto da relatora”. 
Foi aprovado por unanimidade o Parecer 030/2011, que trata da solicitação de autorização para 
ministrar disciplina no Programa de Pós-Graduação em Educação em Ciências – FURG 
encaminhado pela Profa. Angélica Conceição Dias Miranda.  
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A solicitação da Profa. Angélica Conceição Dias Miranda foi aprovada pelo Comitê Assessor do 
Curso de Biblioteconomia, conforme Ata 016/11 de 21 de novembro de 2011, sem prejuízo das 
atividades na graduação. Após exame da documentação, o relator vota pela solicitação de 
autorização para ministrar disciplina no Programa de Pós-Graduação em Educação em 
Ciências – FURG encaminhado. A Câmara, reunida em 09/12/2011, aprovou o voto da relator. 
2. Câmara de Ensino. Foi aprovado o Parecer 017/2011, que trata da exclusão e criação de 
disciplinas da grade do Programa de Pós Graduação em Geografia, encaminhado pelo 
coordenador do curso, Prof. Dr. Solismar Fraga Martins, como segue: “A Câmara de Ensino do 
Conselho do ICHI, recebeu para análise e parecer a solicitação da retirada e criação de 
disciplinas da grade curricular do Programa de Pós Graduação em Geografia, incluindo a 
inserção de uma disciplina já existente no quadro da pós graduação da Furg e lotada no 
instituto de Oceanografia. Consta no Memo CCPPGEO  No.55/2011: a) O Quadro das 
disciplinas a serem retiradas, incluindo código, nome da disciplina, caráter, lotação e créditos; b) 
Nome das disciplinas criadas, créditos, lotação, ementa e bibliografia. A alteração das 
disciplinas fundamenta-se porque o Programa de Pós Graduação em Geografia executou um 
recredenciamento docente. Além disso, o programa não realizava uma reforma em sua grade 
curricular desde sua origem, acumulando algumas disciplinas que não estão sendo mais 
oferecidas. Conforme o exposto, e visto que as disciplinas são optativas, a relatora vota pela 
aprovação da alteração de localização da disciplina. 3. Indicações.  Foi aprovada por 
unanimidade a Indicação 026/2011 que trata da abertura de edital de seleção de professor 
substituto na área de Biblioteconomia como segue: “Em 5 de dezembro, encaminhei ad 
referendum do Conselho do Instituto de Ciências Humanas e da Informação, para abertura de 
edital de seleção de professor substituto, área de Biblioteconomia, em função da pós-graduação 
do professor Claudio Renato Moraes da Silva. Pelo exposto, propomos a homologação do 
encaminhamento de abertura de edital para seleção de professor substituto, área de 
Biblioteconomia, conforme anexo I”. A Profa. Renata Braz Gonçalves informou aos presentes o 
descontentamento da área de Biblioteconomia com a abertura do Edital tendo em vista que já 
existe um docente substituto na vaga da Profa. Gisele Vasconcelos Dziekaniak com 
afastamento para conclusão do Doutorado que retornará as atividades em março e esta 
docente substituta poderia ser aproveitada para suprir a vaga do Prof. Claudio Renato Moraes 
da Silva sem prejuízo das atividades desenvolvidas no curso. A abertura do referido Edital 
acarretará que a docente substituta participe da seleção tendo em vista que o contrato será 
encerrado no final do ano e a mesma deve ficar afastada por dois anos de novas seleções por 
impedimentos legais. Informou também que a área da Biblioteconomia entrou em contato com a 
PROGRAD e PROGEP para propor a alteração da matrícula do Siape da docente substituta de 
um professor para o outro que continuará em afastamento, mas foi informada que a 
desvinculação da matrícula na vaga em que foi selecionada não é possível. Foi aprovada por 
unanimidade a Indicação 027/2011 que trata da abertura de edital de seleção de professor 
substituto na área de Geografia como segue: “Em 9 de dezembro, encaminhei ad referendum 
do Conselho do Instituto de Ciências Humanas e da Informação, para abertura de edital de 
seleção de professor substituto, área de Geografia, em função da pós-graduação dos 
professores César Avila Martins e Susana Maria Veleda da Silva. Pelo exposto, propomos a 
homologação do encaminhamento de abertura de edital para seleção de professor substituto, 
área de Geografia, conforme anexo II”. Foi aprovada a Indicação 028/2011 que trata da 
aprovação do curso latu sensu “Mídias na Educação”, modalidade à distância conforme segue: 
“Recebi, para análise e parecer, o projeto pedagógico do curso latu sensu  Mídias na Educação, 
na modalidade à distância e que estava, até então, lotado no extinto CTI. Por orientação da 
SEAD o curso deve ser lotado na FURG e o responsável pelo projeto, professor Paulo Gomes 
por ser professor do ICHI deve lotar o curso nesse Instituto. Pelo exposto, propomos a inclusão 
do curso latu sensu Mídias na Educação, na modalidade à distância, no ICHI e também a 
indicação de coordenação do referido curso ao professor Paulo Gomes de Souza Filho. 
Destacamos que apenas aprovamos o PPP do curso e sua lotação no ICHI. A criação e/ou 
lotação de disciplinas se dará em momento posterior”. 4. Assuntos Gerais. A Vice-Diretora 
apresentou aos presentes o Calendário de reuniões ordinárias do ICHI para o ano de dois mil e 
doze e o mesmo foi aprovado por unanimidade pelos presentes como constante do Anexo III 
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desta Ata. O Professor Ulisses solicitou informações sobre se haverá disponibilidade financeira 
para deslocamento de convidados para a Semana de Acolhida, se esta será por curso ou por 
Instituto. O Professor Jorge Alberto Soares Cruz informou que em reunião com a Prograd esta 
informou que haverá recursos para a vinda dos convidados e que estes recursos serão 
disponibilizados por curso. O Professor Egeu Gomez Esteves informou aos presentes sobre a 
avaliação realizada em outubro do curso de Psicologia feita pelo MEC, na qual foram feitas 
algumas restrições sobre a biblioteca, acessibilidade e carga horária dos docentes, mas que 
isso não impossibilitou que o curso fosse aprovado com nota máxima: cinco. Nada mais 
havendo a tratar, foi lavrada a presente ata, que vai assinada pela Senhora Vice-Diretora e por 
mim Nelson Pereira Theodosio, secretário. 

  
  
  

 Profª. Drª. Vera Torres das Neves 
 Vice-Diretora do ICHI 

 
 

 
  MSc. Nelson Pereira Theodosio 

 Secretário 
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ADENDO A ATA 16/2012 
 

Em adendo a Ata 16/2012, na Indicação 028/2011, enfatizamos que o curso latu sensu Mídias 
da Educação na modalidade a distância foi aprovado em sua totalidade e não apenas o PPP, 
ficando o mesmo lotado no Instituto de Ciências Humanas e da Informação. Em vinte e oito de 
março de dois mil e doze. Nada mais havendo, o mesmo vai assinado pela Diretora do 
Instituto e pelo Secretário. 
 
 

  
 Profª. Drª. Adriana Kivanski de Senna 

 Diretora do ICHI 
 
 

 
  MSc. Nelson Pereira Theodosio 

 Secretário 
 


