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 REUNIÃO ORDINÁRIA 
 
Aos dezesseis dias do mês de outubro de 2012, às 14:00 horas, na sala 4211 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, Bianca Beatriz Roqué, Cassiane de Freitas Paixão, 
Derocina Alves Campos Sosa, Egeu Gomez Esteves, Ieda Maria Monte, José Alberione dos 
Reis, Francisco das Neves Alves, Juliana Niehues Gonçalves de Lima, Karen Eidelwein, Luiz 
Henrique Torres, Margarete Fagundes de Fagundes, Martial Raymond Henri Pouguet, Nelson 
Pereira Theodosio, Renata Braz Gonçalves, Rossana Telles Madruga, Solismar Fraga Martins, 
Ulisses Rocha de Oliveira, Valéria Rquel Bertotti, Vera Torres das Neves e Leni Beariz Correia 
Colares. Justificaram a ausência: Angélica Corvello Schwalbe, Eloisa Helena Santos da Silva, 
Ligia Dalchiavon, Luciana Souza de Brito e Rosilene Mendonça Dutra. Dando início a reunião, 
a Diretora do Instituto de Ciências Humanas e da Informação apresentou ao Conselho a 
seguinte pauta: 1. Câmara Administrativa.  O Conselho do ICHI aprovou por unanimidade o 
Parecer 04/2012 como segue: “A Câmara Administrativa do Pleno do Conselho do ICHI 
recebeu para análise e parecer a solicitação, dos conselheiros José Alberione dos Reis e 
Valéria Raquel Bertotti, para inclusão do evento de integração dos Cursos no calendário do 
ICHI. O documento informa que a sugestão foi realizada pelo professor Jorge Arigony Neto na 
reunião extraordinária do Pleno do ICHI, acontecida em 11 de junho passado, tal sugestão, 
acolhida pelos conselheiros foi apresentada como possibilidade de atender a demanda 
apresentada por parte dos professores no sentido de que os cursos que compõem o ICHI se 
façam mais conhecidos e integrados. A relatora vota pela aprovação da inclusão do Evento no 
calendário do ICHI e a câmara acompanhou o voto da relatora”. Em relação ao Parecer 
05/2012, este foi baixado em diligência em virtude do pleito do Prof. Michel Constantino 
Figueira estar em conflito com a solicitação de sua redistribuição para a UFPel que será 
analisado em reunião posterior. 2. Câmara de Pesquisa.  O Conselho do ICHI baixou em 
diligência o Parecer 13/2012 que trata do Memorando nº 47/2012 de Solismar Fraga Martins, 
Coordenador do PPGeo, apresentando deliberação do Comitê Assessor da área de 
Arqueologia e Antropologia sobre a participação do professor Gianpaolo Adomilli no referido 
do Programa de Pós-Graduação de Geografia e a Proposta da disciplina Antropologia da 
Pesca tendo em vista que não está previsto no documento se a participação do interessado 
será  como professor permanente ou colaborador. Foi aprovado por unanimidade do Conselho 
o Parecer 014/2012, que trata da liberação e autorização do Professor Gianpaolo Knoller 
Adomili para integrar o Programa de Pós-Graduação em Antropologia da UFPel como 
professor colaborador sem prejuízo das atividades docentes da FURG, acompanhando o voto 
da relatora Angélica Corvello Schwalbe e da câmara de ensino. O Conselho do ICHI aprovou 
por unanimidade o Parecer 015/2012, acompanhando o voto da relatora Cassiane de Freitas 
Paixão e da câmara de Pesquisa como segue: “A Câmara de Ensino do Conselho do ICHI, 
recebeu para análise e parecer o Memo. 5/2012-CCPGOcFisQuiGeo, solicitando ao ICHI o 
oferecimento da nova disciplina em nível de pós graduação proposta pelo Prof. Dr. Jorge 
Arigony Neto, intitulada “Sensoriamento Remoto por Radar: Aplicações no Estudo das Zonas 
Costeiras, Oceanos e Criosfera”. Essa disciplina fará parte do QSL do  Programa de Pós 
Graduação em Oceanografia Física, Quimica e Geológica. O referido professor já tem 
oferecido regularmente essa disciplina na forma de Tópicos Especiais, e recentemente 
manifestou vontade de transformá-la em disciplina regular, ajustando assim sua carga horária 
e conteúdos, informando que também oferecerá essa disciplina para o Programa de Pós 
Graduação em Geografia. Com o oferecimento da nova disciplina o  PPGOFQG deixará de 
solicitar o oferecimento da disciplina de Tópico Especial (10053P). Fundamentação: Uma vez 
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que a disciplina já existe e está sendo oferecida pelo professor, que faz parte do corpo 
permanente do Programa de Pós Graduação em Oceanografia Física, Quimica e Geológica e 
também fará parte de programa de Pós Graduação em Geografia do ICHI, a relatora vota 
favorável ao oferecimento da nova disciplina e cancelamento da disciplina de Tópico Especial 
(10053P), desde que as atividades com relação à oferta de disciplinas da graduação não 
sejam prejudicadas. Conforme o exposto a relatora vota pela aprovação da mudança  A 
Câmara reunida aprova o voto da relatora. Foi apresentado ao Conselho o Parecer 016/2012 
de interesse da Coordenação da área de Arqueologia e Antropologia, relatada pela Profa. 
Cassiane de Freitas Paixão como segue: “A Câmara de Ensino do Conselho do ICHI, recebeu 
para análise e parecer mudanças referente à ministrante da disciplina de Bioarqueologia 
(12041). Segundo o documento enviado, a disciplina vem sendo ministrada em dois blocos, 
primeiro sob a responsabilidade da Profa. Susi Heliene Lauz Medeiros da Faculdade de 
medicina, e no segundo momento sob a responsabilidade da Profa. Vanessa Barrios Quintana 
do Bacharelado em Arqueologia. A solicitação é que a disciplina de Bioarqueologia (12041) 
seja ministrada totalmente pela professora Vanessa Barrios Quintana e faça parte inteiramente 
do QSL do curso de Bacharelado em Arqueologia. Fundamentação: Uma vez que a disciplina 
já existe no QSL do curso de Bacharelado em Arqueologia, e as professora Susi Heliene Lauz 
Medeiros e Vanessa Barrios Quintana já concordaram com a sugestão, a relatora vota 
favorável, mas indica verificar se a disciplina de Bioarqueologia (12041) é de responsabilidade 
da Faculdade de Medicina ou do Instituto de Ciências Humanas e da Informação para que os 
devidos encaminhamentos possam ser realizados. Conforme o exposto a relatora vota pela 
aprovação da mudança, desde que seja realizado o devido esclarecimento com relação à 
disciplina”. Após verificação que a disciplina em questão pertence a FAMED, o Conselho 
aprovou o Parecer 016/2012. Foi apresentado o Parecer 017/2012 de interesse da 
coordenação do curso de Turismo Binacional e relatado pela Profa. Cassiane de Freitas 
Paixão, que trata dos seguintes quesitos: a) Normatização das atividades complementares do 
Curso de Bacharelado em Turismo Binacional, da coordenação de Curso de Turismo 
Binacional, com anexo 1) o modelo de relatório das atividades complementares, com 
descrição das mesmas, anexo 2) ficha de solicitação de atividades complementares; b) 
Normatização do Trabalho de Conclusão de Curso do Curso de Bacharelado em Turismo 
Binacional, da coordenação de Curso do Turismo Binacional, com anexo contendo 1) projeto; 
2) descrição a partir da capa, 3) termo de aceite de orientação do Trabalho de Conclusão de 
Curso; 4) ata de avaliação do Trabalho de Conclusão de Curso; 5) formulário de avaliação dos 
membros da banca; c) Normatização do Estagio Curricular do Curso de Bacharelado em 
Turismo Binacional, da coordenação de curso do Turismo Binacional contendo 1) termo de 
compromisso de estagio obrigatório; 2) modelo de carta de apresentação do aluno; 3) carta de 
compromisso do supervisor de estagio do local de estágio; 4) formulário de avaliação e 
acompanhamento do estagiário pelo supervisor do local de estágio; 5) modelo de plano de 
estágio; 6) modelo de relatório final de estagio; e 7) controle de freqüência do estágio. 
Fundamentação: Os referidos documentos encontram-se em conformidade  com as Diretrizes 
Curriculares Nacionais do Curso de graduação em Turismo (Resolução n. 13 de Nov de 2006), 
descrevendo as atividades para obtenção do grau de Bacharel em Turismo. O referido parecer 
foi aprovado com as seguintes recomendações propostas pela relatora: revisão dos anexos 1 
e 2 da normatização do trabalho de Conclusão de Curso para que proporcionem um melhor 
entendimentos dos mesmos, bem como revisão do art. 6º. das normas para a conclusão de 
curso, no que se refere a orientação do aluno no trabalho de conclusão de curso ser realizado 
por um professor do curso de Turismo Binacional e/ou por professor de outra Instituição de 
Ensino Superior com formação em turismo ou áreas afins na qualidade de co-orientador(a). 
Foi aprovado por unanimidade o Parecer 018/2012 que trata do projeto de ensino “O ensino 
de História e os livros didáticos: o papel da teoria da Historia na construção das noções 
históricas na sala de aula”. O objetivo geral do projeto é analisar, estudar e categorizar as 
abordagens teórico metodológicas que fundamentam a narrativa didático pedagógica do 
conhecimento historiográfico nos livros didáticos de história, sob a responsabilidade da Profa. 
Julia Silveira Matos. 3. Câmara de Extensão.  Foi aprovado por unanimidade do Conselho o 
Parecer 014/2012 que trata do relatório do projeto intitulado “Diagnóstico, higienização e 
acondicionamento de documentos históricos da Receita Federal de Rio Grande”, de 
responsabilidade da Profa. Luciana Souza de Brito, detalhando as ações que foram 
desenvolvidas no mesmo. Foi aprovado por unanimidade o Parecer 015/2012 que trata de um 
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conjunto de Projetos, Programas, Cursos e Eventos de Extensão. Os referidos Projetos, 
Programas, Cursos e Eventos de Extensão, discriminando as ações desenvolvidas com o 
detalhamento das atividades acadêmicas, culturais, pessoal envolvido e público atendido. São 
eles: Projeto “Rede Regional de Luta contra o Tráfico de Crianças e Adolescentes para fins de 
exploração sexual na região do Mercosul 3ª etapa”, de responsabilidade da Prof.ª Simone dos 
Santos Paludo; Curso “Uso do gestor de referências bibliográficas Zotero como ferramenta 
para auxílio em pesquisa”, de responsabilidade do Prof. Rodrigo Aquino de Carvalho; Projeto 
“Janela Literária: a biblioteca no contexto carcerário”, de responsabilidade da Prof.ª Leni 
Beatriz Correia Colares; Evento “III Congresso Internacional de Turismo do Extremo Sul: 
perspectivas para o futuro do Turismo”, de responsabilidade da Prof.ªJuliana Niehues 
Gonçalves de Lima; Programa “Laboratório de Eventos e Turismo – Eventur”, de 
responsabilidade da Prof.ªJuliana Niehues Gonçalves de Lima; Evento “Fórum Nacional 
Universitário Indígena”, de responsabilidade do Prof. Jean Tiago Baptista; Projeto “Núcleo de 
Estudos Afro-brasileiros e Indígenas (NEABI-FURG)”, de responsabilidade do Prof. Jean Tiago 
Baptista; Programa “Laboratório de Agenciamento – Lagtour”, de responsabilidade da 
Prof.ªJuliana Niehues Gonçalves de Lima; “Manutenção do Portal do Curso de Arquivologia”,  
responsável Prof. Mateus de Moura Rodrigues; Projeto ”Intervenções arquivísticas no acervo 
do Instituto de Ciências Humanas e da Informação da Universidade Federal do Rio Grande”,  
responsável Prof. Mateus de Moura Rodrigues; Curso “Treinamento em Estratégias de Manejo 
de Estresse responsável”, responsável Profª. Vera Torres das Neves; Curso “Treinamento em 
Estratégias de Tratamento Psicológico do Paciente Cardiopata”, responsável Profª.Vera Torres 
das Neves; “II SIEPETUR - Seminário Internacional de Ensino, Pesquisa e Extensão em 
Turismo: Experiências Locais e Internacionais”, responsável Prof. Michel Constantino Figueira 
e Produção e Publicação “Proposta de elaboração do catálogo dos Programas e Projetos de 
Extensão da FURG”, responsável Prof.ª Márcia Carvalho Rodrigues. 4. Câmara de Pesquisa.  
Foi aprovado por unanimidade o Parecer 008/2012 e os seguintes projetos de pesquisa: 
“Aspectos científicos e práticos da leitura documentária: identificando rumos para a 
consolidação do ensino e pesquisa”, responsável Prof. Rodrigo Aquino de Carvalho; 
“Avaliação do curso de Biblioteconomia da Furg: uma visão a partir dos egressos, docentes, 
empregadores e comparação  curricular”, responsável Prof. Rodrigo Aquino de Carvalho; 
“Inventariação da oferta Turística – Categoria Serviços e Equipamentos Turísticos do 
Município de Santa Vitória do Palmar”, responsável Profª. Juliana Niehues Gonçalves de Lima 
e “Relações raciais na Universidade: uma pesquisa sobre trabalhos científicos produzidos nas 
universidades do Rio Grande do Sul “, responsável Profª. Cassiane de Freitas Paixão. 5. 
Indicações.  Foi aprovada a Indicação 020/2012, que trata de abertura de edital de seleção de 
professor substituto, área de Psicologia.como segue: carga horária de 40 horas, uma vaga. 
Motivo: afastamento para pós-graduação do Professor Augusto Duarte Faria. Matérias: 
Processos Psicológicos Básicos, psicoterapia Cognitivo-comportamental, Pesquisa e 
Investigação em psicologia, Psicologia Clínica e Promoção de Saúde. Requisitos: Graduação 
em psicologia e Mestrado em Psicologia. A Banca Examinadora será composta pelo Prof. Dr. 
Lucas Neiva Silva (presidente); Prof. Dr. Paulo Gomes de Sousa Filho; Profa. Dra. Marilene 
Zimmer e Profa. Dra. Vera Torres das Neves (suplente). Modalidade de seleção será exame 
de títulos e prova didática. Foi aprovada a Indicação 020/2012 encaminhada ad referendum 
pela Diretora do ICHI por motivo de prazos a serem cumpridos. São eles: Projeto “Yoga para 
Todos”, de responsabilidade do Prof. Alfredo Martin; Projeto de prestação de serviço 
“Destinação de Área no Porto do Rio Grande para o Empreendimento TERGÁS/REGÁS”, sob 
responsabilidade do Prof. Marcelo Vinicius de La Rocha Domingues; prorrogação do prazo de 
execução do projeto “Rede Regional de Luta contra o Tráfico de Crianças e Adolescentes para 
Fins de Exploração Sexual na Região do MERCOSUL” para a data de 11/12/2012 e o novo 
plano de trabalho do projeto “Rede Regional de Luta contra o Tráfico de Crianças e 
Adolescentes para Fins de Exploração Sexual na Região do MERCOSUL”, ambos de 
responsabilidade da Profa. Simone dos Santos Paludo; bolsa para o aluno Wagner Terra 
Silveira no "Programa de Educação Ambiental do Porto do Rio Grande - ProEA-PRG" sob 
responsabilidade do Prof. José Vicente e Freitas; prorrogação das bolsas do Projeto 206 - 
PNO - 05 - ProEA - SUPRG dos acadêmicos Cristiane Troina Ferreira, Diserèe Fripp dos 
Santos, Diego Mendes Cipriano, Felipe Nobrega Ferreira, Giovana Luz Dias e Natanielle Alves 
Costa e rescisão de contrato da bolsistas Flávia Liziane Gonzales Bandeira e renovação do 
Convênio de Cooperação Recíproca nº 026/2009, projeto cadastrado na FAURG sob o nº 467-
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PNO-09, celebrado entre a FURG e a FAURG, que tem por objeto o gerenciamento dos 
recursos provenientes do ressarcimento ao ICHI pela prestação de serviços em seus 
laboratórios por mais 03 (três) meses a fim de finalizar as tratativas de compra de 
equipamentos e uso dos recursos e promover o encerramento formal do projeto. 6. 
Capacitação Docente.  Foram aprovados os cronogramas de capacitação docente para 
mestrado, doutorado e pós-doutorado apresentados pelas respectivas áreas que compõem o 
ICHI, ficando os mesmos estabelecidos no Anexo I. 7. Eleição para Diretor e coordenadores 
de curso do ICHI.  A Diretora do ICHI informou aos Conselheiros que até o final de 2012 
deverá ser realizada a eleição da Direção do Instituto e dos coordenadores de curso, com 
exceção da coordenação do curso de Arqueologia e do Programa de Pós-Graduação 
Mestrado Profissional de História. Foi aprovada em votação a formação de uma Comissão 
Eleitoral para elaboração de proposta de execução de calendário eleitoral para a Direção do 
ICHI que ficou assim formada: Profa. Valéria Raquel Bertotti; Profa. Juliana  Niehues 
Gonçalves de Lima; Acadêmica Bianca Beatriz Roqué e Administrador Paulo Afonso Pires 
Junior, sob a presidência da primeira. A proposta deverá ser apresentada em reunião 
extraordinária do Instituto a ser marcada posteriormente. 8. Comissão Permanente para 
progressão para professor associado.  Foi aprovada pelos membros do Conselho do ICHI a 
formação de uma Comissão Permanente para Progressão para Professor Associado. A 
referida comissão será formada por todos os professores associados do Instituto, a saber: Luiz 
Henrique Torres, Jussemar Weiss Gonçalves, Francisco das Neves Alves, Susana Inês Molon, 
Vera Torres das Neves, Alfredo Guillermo Martin, Marcelo Vinicius de La Rocha Domingues, 
Susana Maria Veleda da Silva. Conforme a necessidade será solicitada a formação da 
comissão para participarem do processo de progressão docente para associado e  assim, 
atender as exigências da CPPD. 9. Assuntos Gerais.  A Diretora do ICHI comunicou aos 
presentes que foram realizadas reuniões com os coordenadores de área do Instituto para 
elaboração de diagnósticos e demandas que foram encaminhadas as chapas que participaram 
da consulta para escolha da próxima administração da Universidade. Em vista disso, solicitou 
que os coordenadores participassem na construção de um documento geral que será entregue 
a próxima administração da FURG. O Conselheiro Prof. José Alberione dos Reis solicitou que 
as reuniões do ICHI fossem abertas para todos os docentes e técnicos do Instituto por meio de 
convite e que os mesmos tenham direito a voz mas sem direito a voto. A proposição foi 
aprovada sem restrições. O Conselheiro Prof. Martial Raymond Henri Pouguet propôs a 
realização de Assembléia Geral uma duas vezes por ano como forma de fazer um balanço 
geral do Instituto com a participação de docentes, técnicos e discentes objetivando uma 
melhor integração entre as áreas que compõem o Instituto. Propos também que as 
Assembléias Gerais sejam colocadas no calendário oficial do ICHI a partir do ano que vem. A 
proposta foi aprovada por unanimidade. Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente 
ata, que vai assinada pela senhora Diretora, Profa. Adriana Kivanski de Senna e por mim, 
Nelson Pereira Theodosoio, secretário.  
 
 
 

Profª. Drª. Adriana Kivanski de Senna 
Diretora do ICHI 
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Secretário Geral do ICHI 


