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Aos vinte e seis dias do mês de março de 2013, às 15h, reuniram-se no novo Prédio do ICHI - 
Campus Carreiros - Universidade Federal do Rio Grande (FURG) para realização da reunião 
extraordinária do Conselho do Instituto de Ciências Humanas e da Informação com a presença 
dos seguintes membros: Adriana Kivanski de Senna, Angélica Corvello Schwalbe, Cerez Braga 
Arejano, Cesar Augusto Ávila Martins, Denise Maria Maciel Leão, Derocina Alves Campos Sosa, 
Daniel Prado, Egeu Gomez Esteves, Jarbas Reque Acosta, José Alberione dos Reis, Julia Silveira 
Matos, Leni Beatriz Corea Colares, Max Marcell Oliveira da Silva, Renata Braz Gonçalves, 
Solismar Fraga Martins, Fábio Lopes, Vinícius Lisboa Nunes, Vitor Vargas Soares Pepino e 
Sabrina Meirelles Macedo e demais convidados. Justificaram a ausência: Ana Claudia Borges 
Saraiva. Dando início à reunião, a Diretora do Instituto de Ciências Humanas e da Informação, 
Prof.ª. Drª. Derocina Alves Campos Sosa deu as boas vindas aos participantes que na sequência 
colocou em discussão a seguinte pauta: 1) Projeto CT Infra - Pós Graduação:  a Prof.ª. Drª. Julia 
Silveira Matos apresentou a proposta de Construção do Prédio do Centro Integrado de Pesquisa e 
Formação Pedagógica, submetido ao edital do CT-Infra/2013 e aprovado pelo Comitê Científico 
da Pós-Graduação/PROPESP/FURG. Após a apresentação do projeto de ampliação do 
Laboratório de História, Imagem e Som – LAHIS, que passará a existir dentro do Centro Integrado 
de Pesquisa e Formação Pedagógica, foi proposto ao grupo que compõe o Conselho a 
deliberação sobre a área de ocupação do novo prédio de 208 m² que passaria a fazer parte do 
ICHI. A Prof.ª. Drª. Júlia Silveira Matos explicou que a área de ocupação será à direita do prédio 
novo do ICHI, ao lado das salas dos pós-graduações de História e Geografia e teria uma ligação 
coberta por terra ao prédio do ICHI, como forma de facilitar o acesso. O Centro Integrado de 
Pesquisa e Formação Pedagógica se constitui enquanto um projeto proposto ao CT-Infra pelos 
PPGs de Geografia, História, Letras, Educação em Ciências e Educação da FURG, que visa 
atender as demandas de pesquisa, preservação documental e criação de bancos de dados de 
memória da FURG e da Região, o que em muito alimentará as pesquisas realizadas dentro dos 
PPGs. Entretanto, é necessária a aprovação de sua localização para que a área não seja, no 
futuro, ocupada por outras instalações, preservando o projeto enviado ao CT-Infra.  É importante 
ainda demarcar que a localização do prédio não inviabilizará a ampliação futura do ICHI, pois a 
mesma poderá ocorrer como um segundo andar da construção proposta ou ainda como um anexo 
dela. O Prof. Dr. Solismar Fraga Martins colocou que a pós-graduação dispõem de dois editais por 
ano que apóiam financeiramente os programas através dos editais Pró-equipamentos e do CT-
Infra e que este último edital fica vinculado a ampliação de equipamentos com a construção dos 
prédios que irão abrigá-los. O Prof. Dr. Daniel Prado solicitou que o projeto contemplasse a 
acessibilidade. Ao final da apresentação a proposta foi colocada em votação e aprovada por 
unanimidade pelo Conselho. Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata, que vai 
assinada pela senhora Diretora Profª. Drª. Derocina Alves Campos Sosa e por mim, Elisângela 
Gorete Fantinel, secretária. 
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