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Aos nove dias do mês de julho de 2013, às 14h e, reuniram-se no Prédio 04 – Sala 4217 - Campus 
Carreiros - Universidade Federal do Rio Grande – FURG - para realização da reunião ordinária do 
Conselho do Instituto de Ciências Humanas e da Informação com a presença dos seguintes 
membros: Adriana Kivanski de Senna, Angélica Corvello Schwalbe, Cassiane de Freitas Paixão, 
César Augusto Ávila Martins, Denise Maria Maciel Leão, Derocina Alves Campos Sosa, Evelin Melo 
Mintegui, José Alberione dos Reis, Júlia Silveira Matos, Karen Eidelwein, Leni Beatriz Correia 
Colares, Martial Raumond Henri Pouguet, Roberta Pinto Medeiros, Solismar Fraga Martins, Valéria 
Raquel Bertotti, Vinícius Lisboa Nunes, Mariana da Fonseca Lopes  e demais convidados. 
Justificaram a ausência: Max Marcel Oliveira da Silva, Renata Braz Gonçalves e Egeu Gomes 
Estevez estando estes representados respectivamente por Paulo Afonso Pires Junior, Gisele 
Vasconcelos Dziekaniak e Fábio Dal Molin. Justificaram a ausência as Prof.ª Juliana Niehues 
Gonçalves de Lima, Profª. Lidia Dalchiavon, Prof. Jarbas Acosta, a representante dos técnicos Ana 
Claudia Borges Saraiva e os representantes discentes Cátia Rejane Lindemann, Sabrina Meirelles 
Macedo e Douglas Duarte dos Santos. Ao iniciar 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 e na sequência apresentou as Indicações. a) Indicação 019/2013: Assunto: Criação 
do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas (NEABI) sob a coordenação da Prof.ªDr.ª 
Cassiane de Freitas Paixão. Autora: Profª. Drª. Derocina Alves Campos Sosa. I Relatório: Recebi, 
para análise e parecer, a solicitação da aprovação ad referendum do Conselho do Instituto de 
Ciências Humanas e da Informação da Criação do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas 
(NEABI) sob a coordenação da Prof.ª Dr.ª Cassiane de Freitas Paixão. O projeto encontra-se 
devidamente cadastrado no SigProj e segue o regramento adequado. II Conclusão. Pelo exposto, 
indicamos para aprovação da Criação do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas (NEABI) 
sob a coordenação da Prof.ª Dr.ª Cassiane de Freitas Paixão.  b) Indicação 020/2013: Assunto: 
Titulação de Doutorado para o Concurso da área de Arqueologia. Autora: Profª. Drª. Derocina 
Alves Campos Sosa. I Relatório: Recebi, para análise e parecer, a solicitação da aprovação ad 
referendum do Conselho do Instituto de Ciências Humanas e da Informação da exigência de 
doutorado como titulação mínima para o ingresso no Concurso da área de Arqueologia. II 
Conclusão: Pelo exposto, indicamos para aprovação a exigência de doutorado como titulação 
mínima para o ingresso no Concurso da área de Arqueologia. Após a apresentação, foi colocado 
em votação as Indicações 019 e 020/2013 e estas foram aprovadas por unanimidade pelo 
Conselho do ICHI. A Diretora Profª. Drª. Derocina Alves Campos Sosa colocou aos participantes 
que a contratação do professor em Arqueologia refere-se à vaga REUNI e informou que o ICHI 
além da contratação de 02 docentes para o Curso de Turismo, também tem previsto a liberação de 
mais uma vaga para a Arqueologia e outra vaga para a Arquivologia. Na sequência a Diretora 
passou a palavra para os representantes das Câmaras, para a apresentação dos pareceres. 1) 
Câmara de Extensão: a) Parecer: 009/2013. Assunto: Ações de Extensão. Interessados: 
Professores do ICHI. Relatora: Prof.ª Drª. Adriana Kivanski de Senna. I – Relatório: Recebi, para 
análise e parecer as seguintes ações de extensão: Evento: XV Semana Acadêmica dos Cursos de 
História, sob a responsabilidade da professora Adriana Senna; II Jornada Gaúcha de História 
Ambiental, sob a responsabilidade do professor Daniel Prado; Programa: Centro de Estudos 
Psicológicos sobre Meninos e Meninas de Rua, sob a responsabilidade da professora Simone dos 
Santos Paludo; Núcleo de Pesquisa e Extensão sobre o Bebê e a Infância – NUPEBI, sob a 
responsabilidade da professora Daniela Delias de Souza (observar que trata-se de cópia com data 
de 22-03-2012) Curso: Repensar os espaços de negritude na região sul: diagnóstico e capacitação 
de gestores dos Clubes Sociais Negros, sob a responsabilidade da professora Cassiane de Freitas 
Paixão; II - Voto da  Relatora: a) Fundamentação: As ações de extensão descritas anteriormente 



não apresentam irregularidades que impeçam sua aprovação. b) Parecer: Pelo exposto aprovo as 
ações de extensão descritas neste relatório e encaminho para as providências cabíveis. Posto em 
votação o Parecer 009/2013 foi aprovado por unanimidade pelo Conselho. b) Parecer: 010/2013. 
Assunto: Ações de Extensão. Interessados: Professores do ICHI. Relator: Vinícius Lisboa Nunes. 
I – Relatório: Recebi, para análise e parecer, as seguintes ações de extensão: 1) Projeto: 
Orientação Familiar e Atendimento Psicológico CAPSI/NUPEBI-FURG sob a responsabilidade da 
professora Daniela Delias de Sousa, período de execução de 13 de maio de 2013 a 17 de março de 
2014; 2) Projeto: O brincar e seus laços – uma proposta integrada de atenção psicológica e 
pedagógica à criança institucionalizada sob a responsabilidade da professora Daniela Delias de 
Sousa, período de execução de 13 de maio de 2013 a 17 de março de 2014; 3) Projeto: 
Conversando sobre Infância e Família sob a responsabilidade da professora Daniela Delias de 
Sousa, período de execução de 13 de maio de 2013 a 17 de março de 2014; 4) Relatório final: 
Evento: 2º Seminário de Ensino de Arquivologia do Rio Grande do Sul sob a responsabilidade da 
professora Valéria Raquel Bertotti, período de execução de 15 de março de 2013 a 30 de julho de 
2013; II - Voto do Relator: a) Fundamentação: As ações de extensão descritas anteriormente não 
apresentam irregularidades que impeçam sua aprovação. b) Parecer: Pelo exposto aprovo as 
ações de extensão descritas neste relatório e encaminho para as providências cabíveis. Posto em 
votação o Parecer 010/2013 foi aprovado por unanimidade pelos membros do Conselho. 2) 
Câmara de Pesquisa: a) Parecer: 012/2013. Relator: Martial Pouguet. I – Relatório: A Câmara de 
Pesquisa do Conselho do ICHI recebeu, para análise e parecer, dois projetos de pesquisa com 
seus respectivos responsáveis, conforme relação abaixo:  

Nº de 
registro 

 

Título 
 

Responsável 

P029 
Aspectos biopsicossociais da gravidez 
adolescente: estudo longitudinal da gestação 
ao segundo ano de vida da criança 

Profa. Daniela Delias de Sousa 

P031 
A regularização fundiária em áreas de 
interesse social no Município do Rio Grande 

Profa. Elisângela de Felippe 
Rodrigues da Silveira 

II - Voto do Relator: a) Fundamentação: Após a análise foi verificado que os Projetos de Pesquisa 
P029, e P031 estão a contento com os padrões da Universidade Federal do Rio Grande (FURG) e 
do Instituto de Ciências Humanas e da Informação (ICHI).   b) Parecer: Tendo em vista o exposto, 
votamos pela aprovação dos Projetos de Pesquisa acima relacionados. Posto em votação, o 
Parecer 012/2013 foi aprovado por unanimidade. Na sequência o prof. Martial Pouguet apresentou 
o parecer, cujo relator foi o Prof. Dr. Egeu Gomez Esteves: b) Parecer 013/2013. Relator: Egeu 
Esteves. I – Relatório: A Câmara de Pesquisa do Conselho do ICHI recebeu os seguintes projetos 
de pesquisa 2013 para análise e parecer: 

Nº. Título Responsável 
P28 Cerâmica comum e cerâmica vidrada: proposta de tipo-

cronologia regional 
Martial Pouguet 

P30 Paisagens e Identidades: arqueologia dos excluídos na 
modernidade rio-grandina 

Beatriz Valladão 
Thiesen 

II - Voto do Relator: a) Fundamentação: Após a análise foi verificado que os Projetos de Pesquisa 
recebidos (P29/2013 e P30/2013) estão de acordo com os padrões da Universidade Federal do Rio 
Grande e do Instituto de Ciências Humanas e da Informação (ICHI). Verificou-se ainda a falta da 
assinatura da coordenadora do projeto P30, professora Beatriz Valladão Thiesen. b) Parecer: 
Tendo em vista o exposto, votamos pela aprovação dos Projetos de Pesquisa acima descritos, 
ressalvada a necessidade da assinatura do projeto P30 pela respectiva coordenadora. Posto em 
votação o Parecer 013/2013 foi aprovado por unanimidade pelos membros do Conselho. 3) 
Câmara de Ensino: a) Parecer: 012/2013. Assunto: Inserção de disciplinas optativas a serem 
ofertadas aos acadêmicos do curso de Arquivologia no 2º semestre de 2013. Interessado: 
Profª. Valéria Raquel Bertotti (coordenadora do curso de Arquivologia). Relator: Profª. Cassiane de 
Freitas Paixão. I – Relatório: A Câmara de Ensino do Conselho do ICHI recebeu para análise e 
parecer à solicitação para a inserção de disciplinas optativas. Constam na solicitação os seguintes 
documentos: a) Ementa das disciplinas a serem criadas; b) Quadro de sequência lógica das 
disciplinas obrigatórias e das optativas; c) Ata do Comitê Assessor da área de Arquivologia: Ata n. 
02/2013; d) Ata da reunião do Núcleo Docente Estruturante do Curso de Arquivologia: Ata 02/2013. 
Na sequência a Coordenadora do Curso de Arquivologia, Prof.ª Msc. Valéria Raquel Bertotti 
apresentou a caracterização das disciplinas, as ementas, carga horária, lotação, dentre outros 
pontos, conforme o anexo 01. II - Voto do Relator: Fundamentação: Relatamos que na 



documentação anexada consta a ementa das disciplinas, número de créditos e aprovação na 
coordenação e no núcleo estruturante que fundamentam a criação das disciplinas.  b) Parecer: 
Conforme o exposto, a relatora vota pela aprovação da criação das referidas disciplinas. Quanto à 
inserção das disciplinas já existentes, no QSL do Curso de Arquivologia, a relatora indica que as 
áreas devem ser consultadas e enviado o parecer do instituto onde estão lotadas. A Coordenadora, 
Prof.ª Msc. Valéria Raquel Bertotti colocou que a Coordenação de Arquivologia está aguardando o 
retorno dos memorandos encaminhados para os Institutos (ILA e IE) com a solicitação da inclusão 
das disciplinas Libras e Gênero e Sexualidade. Após as colocações, o Parecer 012/2013 foi 
colocado em votação e aprovado por unanimidade. b) Parecer: 013/2013. Assunto: Recurso ao 
Conselho do ICHI. Relator: Cassiane de Freitas Paixão. I – Relatório: A Câmara de Ensino do 
Conselho do ICHI recebeu para análise e parecer o recurso encaminhado por acadêmica do curso 
de Arquivologia, solicitando a disciplina de TCC II, justificando ser possível formanda e ser essa a 
única disciplina que falta para a formação. II - Voto do relator: Fundamentação: O recurso foi 
encaminhado pela acadêmica no dia 27 de junho de 2013, fora do período de ajuste de matrículas. 
Após algumas manifestações, o Conselho entendeu que a solicitação não se justifica para abrir 
nova turma, uma vez que a solicitação foi encaminhada em prazo diferente das solicitações 
anteriores, conforme registrado na Ata nº 014/2013 do Conselho do ICHI. a) Parecer: Desse modo, 
a relatora entende que a solicitação para oferta de disciplina de TCC II para a acadêmica Daniele 
Araujo de Souza não pode ser acatada. Posto em votação os membros do Conselho aprovaram por 
unanimidade o Parecer 013/2013. c) Parecer: 014/2013. Assunto: Projeto de Ensino. Relator: 
Cassiane de Freitas Paixão. I – Relatório: A Câmara de Ensino do Conselho do ICHI recebeu para 
análise e parecer o projeto de ensino “Grupo de Estudos sobre o Poder”, coordenado pela 
professora Eliza Mara Lozano Costa, como parte das atividades do Núcleo de Estudos sobre 
Populações Costeiras e Saberes Tradicionais (NECO) e tem por objetivo suscitar e desenvolver de 
modo sistemático o debate e a interpretação crítica sobre as relações de poder entre o individuo, 
sociedade e Estado. II - Voto do relator: a) Fundamentação: O projeto de ensino apresenta os 
requisitos necessários à aprovação, no entanto, a relatora indica que o item 7 seja preenchido. b) 
Parecer: Desse modo entende que realizada a devida adequação vota pela aprovação do projeto 
de ensino.  4) Câmara Administrativa: a) Parecer: 008/2013. Assunto: Plano de Aplicação de 
recursos e divisão dos recursos de Capital e de Diárias e Passagens 2013. Interessado: Profª 
Derocina Alves Campos Sosa – Diretora do ICHI. Relatora: Valéria Raquel Bertotti. I – Relatório: A 
Câmara Administrativa do Conselho do ICHI recebeu para análise e parecer o Memorando 
234/2013 – ICHI que encaminha o Plano de Aplicação de recursos e divisão dos recursos de 
Custeio e Capital do ano de 2013, juntamente com a proposta de divisão dos recursos de Capital e 
de Diárias e Passagens por Área do Instituto. II – Voto do Relator: Fundamentação: A relatora 
consultou o administrador do ICHI Paulo Afonso Pires Junior sobre a proposta de Divisão 
Orçamentária. Segundo o Administrador a distribuição dos valores de Almoxarifado, Material de 
Consumo, Serviço – Pessoa Física e Serviço – Pessoa Jurídica, estão propostos segundo os 
gastos do ano passado, sendo, portanto uma previsão para o ano de 2013. Quanto aos gastos de 
Capital e Diárias e Passagens, os valores totais são fixos e não podem ser alterados.  A proposta 
de divisão do Capital, Diárias e Passagens foi proposto conforme decisão do Conselho do ICHI no 
ano de 2012, onde estes recursos foram divididos igualmente pelas áreas – Arqueologia, 
Arquivologia, Biblioteconomia, Geografia, História, Psicologia, Sociologia e Turismo – e Secretaria 
(Total de 9 partes). a) Parecer: considerando que o ICHI tem um grande número de professores e 
técnicos, que o aperfeiçoamento de todos é fundamental para o desenvolvimento do grupo, que a 
proposta adotada no ano de 2012 possibilitou que todas as áreas recebessem de forma igualitária a 
divisão de valores, a relatora vota pela aprovação da proposta de divisão orçamentária e sugere 
que as áreas e secretaria encaminhem as previsões de gastos para o ano de 2013 até o mês de 
setembro, a fim de que os valores que eventualmente não estejam previstos possam ser 
redirecionados em reunião do Conselho do ICHI. Na sequência a relatora apresentou as planilhas 
do orçamento, conforme anexo 02. Após a apresentação do Parecer a Diretora Prof.ª Drª Derocina 
Alves Campos Sosa destacou que o orçamento do ICHI com  das demais unidades acadêmicas 
está pautado nas questões referentes ao nº de professores, alunos, áreas de laboratórios e a 
produção docente, de acordo com o Lattes. A Prof.ª Drª. Adriana Kivanski de Senna questionou se 
os materiais de custeio que foram solicitados em 2012 serão entregues ou incidirá no valor de 
custeio de 2013. O administrador Paulo Afonso Pires Jr explicou que os materiais de custeio que 
foram solicitados em 2012, não incidirão no orçamento de 2013. A Prof.ª Drª. Júlia Silveira Matos 
solicitou a avaliação do Conselho para incluir o Mestrado em História na divisão do orçamento de 
2013 do ICHI. Fundamentou a sua solicitação informando que o Mestrado Profissional em História 



não possui recurso próprio e os recursos são providos na sua maioria pela ProPesp e uma parte 
menor pelo ICHI. Os editais que a pós-graduação pode participar são de valores baixos, mas estes 
recursos ajudam a financiar materiais e publicações. O Prof. Dr. Solismar Fraga Martins informou 
que o Mestrado em Geografia possui orçamento próprio para prover, por exemplo, as bancas e os 
congressos e a realidade é diferente do Mestrado Profissional da História. A Prof.ª Dr.ª Júlia Silveira 
Matos complementou que o Mestrado Profissional não possui uma legislação aprovada pela 
CAPES, deste modo não há como participar com os projetos na maioria dos editais que destinam 
recursos maiores. Questionada sobre se há uma previsão de criação da legislação, a Prof.ª Julia 
Silveira Matos informou que existe uma legislação em andamento e que já teve uma Portaria 
aprovada em outubro de 2011, mas que em janeiro de 2012 a Portaria foi revogada e as bolsas que 
tinham sido aprovadas para os acadêmicos do Mestrado foram cortadas. As diretrizes e as 
exigências quanto à produção intelectual, do Mestrado Profissional em História, são iguais aos 
demais cursos de Pós-graduação. Diante das informações a Prof.ª Drª. Cassiane de Freitas Paixão 
questionou sobre a forma como foi feita a distribuição dos valores em 2013 e relembrou que na 
discussão do orçamento de 2012, tinha uma planilha para dividir o orçamento e que a mesma 
seguia o modelo da Matriz Orçamentária da FURG, contemplando as variáveis do MEC. O 
administrador Paulo Afonso Pires Junior informou que ao fazer às simulações em 2012, a partir da 
Matriz Orçamentária do MEC, as áreas menores ficariam com pouco recurso, desta forma o modelo 
não foi adotado. Após ampla discussão a relatora da Câmara Administrativa Prof.ª Msc. Valéria 
Raquel Bertotti colocou para os membros do Conselho que o voto da Câmara, referente ao Parecer 
008/2013 não será alterado e indica encaminhar, se necessário, para a votação do Conselho. A 
Prof.ª Drª Karen Eidelwein colocou que como única representante presente do Curso de Psicologia, 
entendia não ter a representatividade suficiente para deliberar sobre o assunto e sugeriu, com a 
concordância dos demais membros do Conselho, que o material do orçamento fosse 
disponibilizado para que todas as áreas se reunissem e pudessem avaliá-lo. A Prof.ª Drª. Julia 
Silveira Matos solicitou ao Conselho que além de discutir o orçamento apresentado no Parecer da 
Câmara Administrativa que fosse incluído na distribuição o curso de Mestrado Profissional em 
História e também que as áreas discutissem novamente a planilha de 2012, para refletir a Matriz 
orçamentária da FURG e sugeriu deliberar sobre o tema orçamento na próxima reunião ordinária. 
Após a concordância dos membros do Conselho, a Diretora Prof.ª Drª. Derocina Alves Campos 
Sosa solicitou ao administrador do ICHI que o mesmo disponibilizasse as informações para todos 
os Conselheiros e solicitou que os Coordenadores de cada Curso fizessem uma avaliação nas suas 
áreas e encaminhassem as deliberações até o dia 26 de julho à Presidente da Câmara 
Administrativa, Prof.ª Msc. Valéria Raquel Bertotti, podendo trazer novas alternativas para a 
distribuição orçamentária ou considerar as três propostas: a) Avaliar a distribuição do Orçamento 
conforme Parecer da Câmara Administrativa 008/2013; b) Avaliar a inclusão na distribuição 
orçamentária do Mestrado Profissional em História; e, c) Distribuir o orçamento considerando as 
premissas da Matriz orçamentária da FURG. 5) Assuntos Gerais: a) Criação de disciplina 
optativa: a Prof.ª Drª. Adriana Kivanski de Senna solicitou a avaliação dos membros do Conselho 
para a criação da Disciplina: História da Cultura Afro- Brasileira  e Indígena e ressaltou que 
esta disciplina está sendo criada por uma orientação do MEC e será disponibilizada para os 
estudantes de todos os cursos da FURG. A disciplina possui as seguintes características: Lotação: 
ICHI. Caráter: optativa. Créditos: 03. Carga horária semanal: 03h. Carga horária total: 45h. Ementa: 
As matrizes africanas e indígenas da cultura brasileira. História e memória da população afro-
brasileira e indígena. A diversidade cultural presente nas línguas, religiões, artes e literatura. O 
legado cultural dos povos guaranis e quilombolas: sincretismo e miscigenação. Posto em votação, a 
disciplina foi aprovada por unanimidade pelos membros do Conselho. b) Prograd e NTI – Criação 
de e-mail: o Prof. Dr. César Augusto Ávila Martins e demais membros presentes solicitaram o 
fortalecimento da comunicação institucional através da criação de um e-mail automático que 
contemplasse, a partir da relação de alunos do caderno de chamada, o nome da disciplina e o ano 
e todos os alunos matriculados na mesma. c) Obras: Na sequência colocou também a necessidade 
de que o ICHI através da direção, do administrador e dos professores seja sempre comunicado, 
com antecedência, sobre a realização de obras. Colocou que no Pavilhão 06 já foram 
surpreendidos com obras em que os professores e mestrandos não puderam ter acesso às salas e 
laboratórios, impedindo a realização das atividades. A arquivista Angélica Corvello Schwalbe, 
informou que já se deparou com a mesma situação no Laboratório de Arquivologia, no Pavilhão 02 
e colocou que os materiais foram retirados do local para a obra e não foram recolocados no lugar. 
Neste sentido os membros do Conselho solicitaram o encaminhamento à Pró-Infra e a Prefeitura da 
FURG para que a Direção do ICHI seja informada, com antecedência, sobre o período de 



realização das obras e se terá alguma consequência ou necessidade específica para que os 
envolvidos, professores, técnicos e alunos, possam se programar.  d) Portaria Prédio 04: a Prof.ª 
Msc. Valéria Raquel Bertotti solicitou encaminhar à Prefeitura um memorando para que a Portaria 
do Prédio 04 e seu anexo fique aberta até às 23h15min, pois informou que já se deparou com o 
prédio fechado e os professores e alunos não tem acesso ao mesmo. A Prof.ª Drª Julia Silveira 
Matos solicitou verificar a viabilidade dos servidores terem acesso aos prédios da FURG aos 
sábados. A Prof.ª Drª Karen Eidelwein informou que nas portarias a vigilância é feita por mulheres e 
que as mesmas podem não se sentirem seguras a noite para realizarem as atividades. Elas 
precisam fechar todas as dependências que estão sob a sua responsabilidade e atentar para o 
horário do último ônibus que sai do Campus. e) Iluminação: A Diretora Prof.ª Drª Derocina Alves 
Campos Sosa informou que irá encaminhar às áreas competentes as demandas para verificar a 
iluminação do Campus especialmente entre o prédio 04 e o seu anexo onde tem um corredor que 
vai até o estacionamento e o mesmo não possui iluminação adequada, dificultando o 
deslocamento. Da mesma forma, irá solicitar a viabilidade de instalação de luz de emergência em 
pontos estratégicos, pois com a frequente falta de energia, o deslocamento nos corredores dos 
pavilhões fica perigoso. Após as colocações os membros do Conselho corroboram com a iniciativa 
da Direção. Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata, que vai assinada pela senhora 
Diretora Prof.ª Drª. Derocina Alves Campos Sosa e por mim, Elisângela Gorete Fantinel, secretária. 
 

 
 

 __________________________________________ 
Profª. Drª. Derocina Alves Campos Sosa 

Diretora do ICHI 
 
 

__________________________________ 
 

Elisângela Gorete Fantinel 
Secretária Geral - Arquivista – ICHI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Anexo 01 
 

Parecer: 012/2013 
 Inserção de disciplinas optativas a serem ofertadas aos acadêmicos do curso de 

Arquivologia no 2º semestre de 2013 
 
 

1.Inclusão de disciplinas já existentes: 

Código Disciplina Período Caráter Pré requisito 

06497 Libras I 3º.  Optativa Não possui 

09801 Gênero e sexualidades nos 
espaços educativos 

3º. Optativa  Não possui 

 

2.Criação e inclusão de novas disciplinas: 

Código Disciplina Carga 
horária 

Caráter Pré requisitos 

A determinar Arquivos jornalísticos 30 hs Optativa 10436- Arquivos 
Especiais e 10438- 
Arquivos 
Especializados 

A determinar Gestão de acervos 
fotográficos digitais 

30 hs Optativa 10436- Arquivos 
Especiais 

A determinar Arquivista:/ formação e 
perfis profissionais 

30 hs Optativa Não possui 

A determinar Instrumentos de escrita 
manual e suas tintas 

30 hs Optativa Não possui 

A determinar Gerência de processos 
para a arquivologia 

30 hs Optativa Não possui 

 

3.Caracterização das disciplinas 

a-Disciplina: Arquivos Jornalísticos 

Lotação: Instituto de Ciências Humanas e da Informação 

Código: a determinar 

Duração: Semestral 

Caráter: optativa 

Localização no QSL: 6º semestre 

Carga horária total: 30 horas 

Carga horária semanal: 2 aulas 

Créditos: 2 

Sistema de avaliação: I 

Pré-requisito: 10436 – Arquivos Especiais e 10438 – Arquivos Especializados 
Ementa: Histórico da imprensa: mundial, Brasil e Rio Grande do Sul. Identificação de 

instituições. Tipologia documental produzida: conceitos e características. Estudos de 

casos. 



 
b-Disciplina: Gestão de Acervos fotográficos digitais 

Lotação: Instituto de Ciências Humanas e da Informação 

Código: a determinar 

Duração: Semestral 

Caráter: optativa 

Localização no QSL: 6º semestre 

Carga horária total: 30 horas 

Carga horária semanal: 2 aulas 

Créditos: 2 

Sistema de avaliação: I 

Pré-requisito: 10436 - Arquivos Especiais 

Ementa: Produção de documentos fotográficos digitais. Formatos de arquivo. 
Dispositivos de captura e saída. Suportes físicos (ópticos e magnéticos). Metadados 
de descrição. Estratégias de acesso e difusão. 
 

c-Disciplina: Arquivista: formação e perfis profissionais 

Lotação: Instituto de Ciências Humanas e da Informação 

Código: a determinar 

Duração: Semestral 

Caráter: optativa 

Localização no QSL: 6º semestre 

Carga horária total: 30 horas 

Carga horária semanal: 2 aulas 

Créditos: 2 

Sistema de avaliação: I 

Pré-requisito: Não possui 

Ementa: História da profissão de arquivista, relação com outras profissões da 
informação, formação e associativismo no Brasil. 

 
d-Disciplina: Instrumentos de escrita manual e suas tintas 

Lotação: Instituto de Ciências Humanas e da Informação 

Código: a determinar 

Duração: Semestral 

Caráter: optativa 

Localização no QSL: 6º semestre 

Carga horária total: 30 horas 

Carga horária semanal: 2 aulas 

Créditos: 2 



Sistema de avaliação: I 

Pré-requisito: Não possui 

Ementa: Origem da escrita manual. Instrumentos de escrita manual. Tintas utilizadas. 
Os instrumentos, as tintas e sua relação com a arquivologia. 

 
e-Disciplina: Gerência de Processos para Arquivologia 

Lotação: Instituto de Ciências Humanas e da Informação 

Código: a determinar 

Duração: Semestral 

Caráter: optativa 

Localização no QSL: 6º semestre 

Carga horária total: 30 horas 

Carga horária semanal: 2 aulas 

Créditos: 2 

Sistema de avaliação: I 

Pré-requisito: Não possui 

Ementa: Organizações e Processos. Racionalização e Diagnóstico Arquivístico 

Organizacional. Gestão Informatizada de Processos. Avaliação, Controle e 

Abordagens Gerenciais. 

 

4.Quadro Resumo de Carga Horária 
 

 

 
5.Estabelecimento do plano de equivalência das disciplinas: 

Não se aplica.  

REQUISITOS CARGA HORÁRIA ATUAL NOVA CARGA HORÁRIA 

Disciplinas Obrigatórias 1590 h Não se aplica 

Disciplinas Optativas 450 h Não se aplica 

Atividades Complementares  
(quando for o caso) 

240h Não se aplica 

TOTAL 2280h  



Anexo 02 

 
PLANILHAS DE ORÇAMENTO 2013 

 
 

 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE 
INSTITUTO DE CIÊNCIAS HUMANAS E DA INFORMAÇÃO 

- ICHI - 
 

 
 

Proposta de divisão dos recursos de Capital e de Diárias e Passagens por Área: 
 
 

DIVISÃO POR ÁREA 

CURSOS Capital Diárias e passagens Capital Diárias e passagens 

Arqueologia  R$     4.934,78   R$                 4.605,77   R$   44.413,00   R$               41.451,90  

Arquivologia  R$     4.934,78   R$                 4.605,77  

Biblioteconomia  R$     4.934,78   R$                 4.605,77  

Geografia  R$     4.934,78   R$                 4.605,77  

História  R$     4.934,78   R$                 4.605,77  

Psicologia  R$     4.934,78   R$                 4.605,77  

Sociologia  R$     4.934,78   R$                 4.605,77  

Turismo  R$     4.934,78   R$                 4.605,77  

Secretaria  R$     4.934,76   R$                 4.605,74  

Total  R$   44.413,00   R$               41.451,90  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rio Grande, 25 de junho de 2013. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Plano de Aplicação de Recursos 2013 
 

 


