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Aos onze dias do mês de novembro de 2014, às 13 horas e 30 minutos, reuniram-se no Auditório do 
Câmpus de Santa Vitória do Palmar - para a realização da reunião Ordinária do Conselho do Instituto 
de Ciências Humanas e da Informação com a presença de convidados e dos seguintes membros do 
Conselho do ICHI: Derocina Alves Campos Sosa, Dhion Carlos Hedlund, Jaciel Gustavo Kunz, 
Jarbas Greque Acosta, Letícia Langlois Oliveira, José Alberioni dos Reis, Letícia Langlois Oliveira, 
Max Marcell Oliveira da Silva, Renata Braz Gonçalves, Rossana Madruga Telles, Simone Emiko 
Sato, Solismar Fraga da Silva, Vanessa dos Santos Moura e Maria do Carmo Brandão Schwab. Os 
servidores Egeu Gomez Esteves, foi representado pelo coordenador adjunto Fábio Dal Molin e 
Angélica Corvello Schwalbe foi substituída pela sua suplente Elisângela Gorete Fantinel, Vinícius 
Lisboa Nunes foi substituído por Paula Spotorno, Leni Beatriz Correia Colares foi substituída por 
Cristiano Engelke, Maurício Ragagnin Pimentel foi substituído por Melise de Lima Pereira e Mateus 
de Moura Rodrigues foi substituído pela coordenadora adjunta Evelin Melo Mintegui. Não estiveram 
presentes e justificaram as ausências os servidores Jussemar Weiss Gonçalves, Denise Maciel 
Leão, Daniel Prado, Danilo Vicensotto Bernardo, Cassiane de Freitas Paixão, Juarez José Rodrigues 
Fuão, Julia Silveira Mattos. Os representantes discentes Sabrina da Rosa Freitas, Alexandre Adolf 
Costa Jacuniak, Fábio Lopes e Victor Vargas Soares Pepino não justificaram a ausência. A reunião 
iniciou com as boas vindas da Diretora pró-tempore do Câmpus de Santa Vitória do Palmar, Profa. 
Adriana Kivanski Senna. Na sequência a Diretora do ICHI Derocina Alves Campos Sosa, agradeceu 
a presença de todos e a recepção calorosa, destacou a relevância da reunião do Conselho ser no 
Câmpus de Santa Vitória do Palmar, pois de acordo com a Diretora Derocina é uma forma de 
prestigiar os colegas que mensalmente se deslocam ao Câmpus de Rio Grande e, também por 
propiciar uma maior interação entre os cursos e os servidores, oportunizando conhecer as 
instalações, confraternizar e, sobretudo, fortalecer ainda mais o relacionamento interpessoal. 
Também destacou a importância de todos terem se mobilizado para almoçarem juntos. Na sequência 
passou a palavra para a Câmara Administrativa. O Prof. Solismar Fraga Martins fez a apresentação 
dos pareceres: 1) Parecer da Câmara Administrativa: a) Parecer 017/2014: Assunto: 
Homologação do processo de Eleição da Coordenação dos Cursos de Bacharelado em 
Hotelaria e Tecnologia em Eventos. Interessado: Maurício Ragagnin Pimentel. Relator: Prof. 
Mateus de Moura Rodrigues. Relatório: A Câmara Administrativa do Pleno do Conselho do ICHI 
recebeu para análise e parecer o relato das eleições para coordenação dos cursos de Bacharelado 
em Hotelaria e Tecnologia em Eventos. Constam em anexo o relatório final do processo eleitoral, as 
normas, o cronograma, o requerimento de inscrição das chapas únicas em cada curso e o resultado 
final do pleito. Voto do Relator: a) Fundamentação: A comissão eleitoral, constituída pelo Prof. 
Maurício Ragagnin Pimentel, pelo prof. Cristiano Ruiz Engelke, pelas acadêmicas de Hotelaria 
Alesandro Pereira Ribero, Edgard Machado Marques da Silva, e pelas acadêmicas de Tecnologia em 
Eventos Mariana Gauterio Maas e Elisabeth de Lourdes de Oliveira Pereira Cheikh Salem relata que 
o processo de eleição transcorreu de acordo com as seguintes etapas: instalação da comissão 
eleitoral no dia 09 de outubro de 2014; elaboração das normas do processo eleitoral e aprovação do 
calendário do pleito no dia 21 de outubro de 2014; recebimento da inscrição da chapa composta pela 
Profª. Angela Teberga de Paula como Coordenadora e Profª. Letícia Indart Franzen como 
Coordenadora Adjunta do curso de Bacharelado em Hotelaria e Profª. Luciene Imes Baptista como 
Coordenadora e Profª Priscila Gayer como Coordenadora Adjunta do curso de Tecnologia em 
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Eventos no dia 21 de outubro de 2014; publicação da lista dos eleitores aptos a votar no dia 21 de 
outubro de 2014; homologação das chapas no dia 28 de outubro de 2014; definição do período 
compreendido entre 28 e 31 de outubro de 2014 como sendo de campanha eleitoral; votação via 
cédulas impressas no dia 04 de novembro de 2014 das 19:00 às 21:00 no Centro de Convivência do 
Campus de Santa Vitória do Palmar; apuração dos votos e divulgação dos resultados no dia 05 de 
novembro, tendo sido eleita a chapa única composta pela Profª. Angela Teberga de Paula como 
Coordenadora e Profª. Letícia Indart Franzen como Coordenadora Adjunta do curso de Bacharelado 
em Hotelaria com um total de 98% dos votos válidos de um total de 26 votantes entre docentes e 
discentes; e tendo sido eleita a chapa única composta pela Profª. Luciene Imes Baptista como 
Coordenadora e Profª Priscila Gayer como Coordenadora Adjunta do curso de Tecnologia em 
Eventos com um total de 100% dos votos válidos de um total de 12 votantes entre docentes e 
discentes. b) Parecer: O Relator, de posse da documentação apresentada, relativa à eleição da 
Coordenação do Curso de Bacharelado em Hotelaria e da eleição da Coordenação do Curso de 
Tecnologia em Eventos, e estando tal documentação de acordo, vota pela homologação do resultado 
da eleição tendo como candidatos eleitos Profª. Angela Teberga de Paula como Coordenadora e 
Profª. Letícia Indart Franzen como Coordenadora Adjunta do curso de Bacharelado em 
Hotelaria e Profª. Luciene Imes Baptista como Coordenadora e Profª Priscila Gayer como 
Coordenadora Adjunta do curso de Tecnologia em Eventos e após a aprovação junto ao 
Conselho às Portarias poderão ser emitidas considerando que atualmente não há Coordenação nos 
Cursos acima. Posto em votação o Parecer 017/2014 da Câmara Administrativa foi aprovado por 
unanimidade pelos Conselheiros. b) Parecer 018/2014: Assunto: Homologação do processo de 
Eleição da Coordenação do Curso de Psicologia. Interessado: Profª. Ceres Braga Arejano. 
Relator: Prof. Mateus de Moura Rodrigues. Relatório: A Câmara Administrativa do Pleno do Conselho 
do ICHI recebeu para análise e parecer o relato das eleições para coordenação do curso de 
Psicologia. Constam em anexo o resultado do processo eleitoral, com o requerimento de inscrição da 
chapa única, o cronograma do processo e o relatório final do pleito. Voto do relator: a) 
Fundamentação: A comissão eleitoral, constituída pelo Profª. Ceres Braga Arejano, pelo técnico 
Vinícius Lisboa Nunes e pelas acadêmicas Graziela Silva Rodrigues e Thaíla Farais da Silva, relata 
que o processo de eleição transcorreu de acordo com as seguintes etapas: instalação da comissão 
eleitoral no dia 18 de setembro de 2014; elaboração do calendário de atos para a eleição no dia 19 
de setembro de 2014; recebimento da inscrição da chapa composta pela Profª. Letícia Langlois 
Oliveira como Coordenadora e Prof. Fábio Dal Molin como Coordenador Adjunto no dia 10 de 
outubro de 2014; homologação da inscrição da chapa em 17 de outubro de 2014; publicação da lista 
dos eleitores aptos a votar no dia 24 de outubro de 2014; definição do período compreendido entre 
22 e 27 de outubro de 2014 como sendo de campanha eleitoral; votação eletrônica através do site 
consultas.furg.br das 00:00 do dia 29 de outubro de 2014 às 23:59 do dia 30 de outubro de 2014; 
divulgação dos resultados às 11h do dia 31 de outubro de 2014 no mural do ICHI, tendo sido eleita a 
chapa única composta pela profª Letícia Langlois Oliveira como Coordenadora e Prof. Fábio Dal 
Molin como Coordenador Adjunto com um total de 89,61% dos votos válidos de um total de 77 
votantes. b) Parecer: O Relator, de posse da documentação apresentada, relativa à eleição da 
Coordenação do Curso de Psicologia e estando tal documentação de acordo, vota pela homologação 
do resultado do processo eleitoral para a coordenação do curso de Psicologia, tendo como 
candidatos eleitos a profª Letícia Langlois Oliveira como Coordenadora e Prof. Fábio Dal Molin 
como Coordenador Adjunto. O mandato da nova coordenação do curso da Psicologia inicia em 1° 
de janeiro de 2015 a 31 de dezembro de 2016. Posto em votação o Parecer da Câmara 
Administrativa 018/2014 foi aprovado por unanimidade pelo Conselho do ICHI. c) Parecer 019/2014: 
Assunto: Homologação do Resultado da Eleição para Coordenação do Curso de Biblioteconomia. 
Interessado: Derocina Sosa Campos. Relator: Solismar Fraga Martins.  Relatório: A Câmara 
Administrativa do Pleno do Conselho do ICHI recebeu para análise e parecer à documentação 
relativa ao processo eleitoral da Coordenação do Curso de Biblioteconomia. Constam na 
documentação (não numeradas): 1) Requerimento de inscrição da única chapa proponente; 2) 
Normas do processo eleitoral para Coordenação de Curso Mandato 2015-2016; 3) Cronograma do 
processo eleitoral; 4) Ata de votação dos docentes do curso; 5) Ata de votação dos discentes do 
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curso; 6) Planilha de votos para o curso de Biblioteconomia com número de votantes; 7) Relatório 
Final. O processo eleitoral está previsto no Regimento da FURG (Artigos 46 e 47) e no regimento do 
ICHI (Artigos 21 e 22) no qual compete ao ICHI os procedimentos para compor a comissão eleitoral, 
a realização do pleito e a homologação dos resultados pelo conselho. A eleição ocorreu no dia 29 de 
outubro de 2014 apresentando a chapa única composta pelos docentes: Jarbas Greque Acosta como 
coordenador e Cláudio Renato Moraes da Silva como coordenador adjunto. Conforme documentação 
de resultados houve a participação de quatro docentes entre os 14 aptos a votar e 57 estudantes 
entre os 137 aptos a votação. Entre os quatro docentes votantes três votaram sim e um votou não 
em relação a chapa inscrita. Entre os 57 discentes votantes houve 34 votos sim, 21 votos não, um 
voto em branco e um voto nulo. Voto do relator: o relator vota por homologar o resultado da eleição 
para coordenação do curso de Biblioteconomia tendo como candidatos eleitos os professores Jarbas 
Greque Acosta como coordenador e Cláudio Renato Moraes da Silva como coordenador 
adjunto. O mandato da nova coordenação do curso de Biblioteconomia inicia em 1° de janeiro de 
2015 a 31 de dezembro de 2016. Posto em votação o Parecer 019/2014 da Câmara Administrativa 
foi aprovado por unanimidade pelos Conselheiros. A Diretora Derocina Alves Campos Sosa 
parabenizou os coordenadores e coordenadores adjuntos pelo resultado e desejou uma boa gestão à 
todos. d) Parecer 020/2014: Assunto: Concurso público para cargo efetivo da carreira docente 
do magistério superior. Interessado: Derocina Alves C. Sosa. Relator: Jarbas Greque Acosta. 
Relatório: A Câmara Administrativa do Pleno do Conselho do ICHI recebeu para análise e parecer o 
Processo de nº 23116.004423/2014-19 sobre o Concurso Público – Docente da área de 
conhecimento História para a Classe Adjunto A, nas matérias/disciplinas, História Brasileira I, História 
Brasileira II, Cultura Brasileira e Identidade Nacional, Bacharelado em regime de trabalho 40 horas 
(Dedicação Exclusiva). Encontram-se no processo os documentos abaixo relacionados: Formulário 
de abertura de edital para concurso público de cargo efetivo da carreira docente do magistério 
superior; Ata 013/2014 – Reunião Ordinária do Conselho do ICHI; Portaria nº 1375/2014(Designação 
da Banca Examinadora); Folha de Despacho, com os despachos da Profa. Dra. Denise Varela 
Martinez da PROGRAD e da PROGEP Maria Rozana Rodrigues de Almeida; Solicitação de Parecer 
sobre o edital e extrato do edital pela PROGEP (CSID) a Procuradoria Federal na pessoa de José 
Marcílio para Cláudio Medina; Minuta do Extrato do Edital do Concurso ainda sem número; Minuta do 
Edital do Concurso ainda sem número; Parecer nº 539/2014 da Procuradoria Federal; 
Encaminhamento da CSID para a Reitoria; Extrato do Edital nº 16 de 28 de julho de 2014; Minuta do 
Extrato do edital nº 16; Cópia das páginas 74 e 75 da edição nº147 do Diário Oficial da União seção 
3 em 4 de agosto de 2014; Publicação no jornal Correio do Povo do Edital n. 16 na página 20, dia 5 
de agosto de 2014; Publicação no Jornal Agora do Edital n. 16 na página 10, dia 5 de agosto de 
2014; Relação de Inscritos para o Concurso Público de Docente Edital 16/2014; Cronograma para o 
Concurso Público de Docente Edital nº 16/2014; Homologação das Inscrições do Edital nº 16/2014; 
Ata nº 01 – Prova Escrita do Edital nº 16/2014 ; Ata nº 02 – Prova Escrita do Edital nº 16/2014; Lista 
de Presenças da Prova Escrita Edital nº 16/2014; Planilha de Notas da Prova Escrita Edital nº 
16/2014; Planilha Final de Notas da Prova Escrita Edital nº 16/2014; Ata nº 03 – Prova Didática do 
Edital nº 16/2014; Planilha Final de Notas da Prova Didática Edital nº 16/2014; Ata nº 04 – Prova 
Didática do Edital nº 16/2014; Lista de Presença Sorteio do(s) Ponto(s) da Prova Didática Edital nº 
16/2014; Lista de Presenças da Prova Didática edital nº 16/2014; Planilha de Notas da Prova 
Didática Edital nº 16/2014; Ata nº 05 – Exame dos Títulos do Edital nº 16/2014; Planilha Final de 
Avaliação de Títulos do Edital nº 16/2014; Planilha das Médias Finais do Concurso Edital nº 16/2014; 
Ata nº 06 – Avaliação Final do Concurso Edital nº 16/2014; Relatório Sucinto do concurso; Mídia 
digital do Concurso Edital nº 16/2014, contendo 03 arquivos de áudio/vídeo (00000.avi, 00001.avi e 
00002.avi). Voto do relator: a) Fundamentação: Foram observados pela banca todos os 
procedimentos para a realização do processo seletivo e os candidatos Jonas Moreira Vargas, nota 
9,17, Anselmo Alves Neetzow, nota 7,85 e Carlos Eduardo Bartel, nota 7,27 preencheram os 
requisitos de aprovação proposto no edital 016/2014. b) Parecer: O relator vota pela homologação do 
resultado do processo de seleção de professor Classe Adjunto A Nível 1 - da área de História, Edital 
n.16/2014 de 28 de julho de 2014 e pela indicação da contratação do candidato Jonas Moreira 
Vargas. Após a apresentação do Prof. Jarbas o Parecer 020/2014 foi posto em votação e aprovado 
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por unanimidade pelos Conselheiros do ICHI. Na sequência o Conselheiro Max Marcell Oliveira da 
Silva informou para os participantes que recebeu para avaliação e relatório o Processo nº 
23116.007475/2014-39, referente à solicitação de afastamento para término da qualificação, nível 
doutorado, do Prof. Maurício Ragagnin Pimentel, mas ao analisar o processo identificou que faltavam 
alguns documentos, neste sentido o processo baixará em diligência até a juntada dos documentos 
cujo solicitante já está ciente da necessidade de providenciar esta documentação.  2) Parecer da 
Câmara de Ensino: a) Parecer: 015/2014 Assunto: Solicitação de disciplinas da área de 
psicologia – Mem. ICB 310. Interessado: Adalto Bianchini. Relator: Cassiane de Freitas Paixão. 
Relatório: A Câmara de Ensino do Conselho do ICHI recebeu para análise e parecer a solicitação 
das disciplinas abaixo especificadas, tendo como objetivo atender ao curso superior de Tecnologia 
em Abordagem Multidisciplinar em Dependência Química a ser ofertado pelo Instituto de Ciências 
Biológicas. a) Psicologia da Saúde, 45 hs, obrigatória, código 09685; b) Psicomotricidade , 60hs, 
optativa, código 10510; c) Psicomotricidade Relacional, 60 hs, optativa, código 105212.  Parecer: De 
acordo com as solicitações, a área de psicologia foi consultada e aprovou as disciplinas. Desse 
modo, a relatora vota favoravelmente à solicitação das três disciplinas: Psicologia da Saúde, 45 hs, 
obrigatória, código 09685; Psicomotricidade , 60hs, optativa, código 10510; Psicomotricidade 
Relacional, 60 hs, optativa, código 105212. Posto em Votação o Parecer 015/2014, foi aprovado por 
unanimidade pelo Conselho do ICHI. 3) Parecer da Câmara de Extensão: a) Parecer: 015/2014. 
Assunto: Atividades de Extensão. Interessados: Professores e Técnicos Administrativos do ICHI. 
Relatora: Renata Braz Gonçalves. Relatório: A Câmara extensão do Conselho do ICHI recebeu para 
análise e parecer os seguintes documentos: Projeto de Evento: XX Jornada de Ensino de História e 
Educação: 20 Anos de Pesquisa e Ensino de História, sob a coordenação da profa. Julia Silveira 
Matos, a ser realizada no período de 03/06/2014 a 05/11/2014, com carga horária total de 60 horas. 
Dentre os objetivos, destaca-se “promover o debate sobre os desafios colocados para o ensino de 
História no Brasil, tematizando junto às outras áreas do conhecimento as relações entre a História 
ensinada e a historiografia”, além de contribuir para a formação continuada de professores em 
exercício na educação básica, bem como jovens professores. O projeto contempla em sua 
programação, exposições, mesas-redondas, palestras e oficinas. Há previsão de despesas, contudo 
a receita será proveniente de inscrições e recursos de terceiros (CAPES). Projeto de Extensão: 
Manutenção do Portal do curso de Arquivologia – 2014-1”, sob a coordenação do prof. Mateus de 
Moura Rodrigues, com realização prevista para o período de 01/01/2014 a 30/06/2014, e objetivo 
geral de estabelecer fluxo contínuo de atualizações no portal do curso de Arquivologia da FURG. 
Não prevê despesas, uma vez que a equipe de realização é formada por voluntários. Relatório de 
Projeto de Extensão: Manutenção do Portal do curso de Arquivologia – 2014-1”, sob a coordenação 
do prof. Mateus de Moura Rodrigues, executado no período de 01/01/2014 a 30/06/2014. De acordo 
com o coordenador, o projeto atingiu 100% dos seus objetivos, tendo perspectiva de continuidade do 
projeto nos próximos anos. Relatório de Projeto de Extensão: Manutenção do Portal do curso de 
Arquivologia – 2013-2”, sob a coordenação do prof. Mateus de Moura Rodrigues, executado no 
período de 01/07/2013 a 31/12/2013. De acordo com o coordenador, todos os objetivos foram 
atingidos. Voto da relatora: a) Fundamentação: Os projetos e relatórios de extensão descritos 
anteriormente não apresentam irregularidades que impeçam sua aprovação. b) Parecer: Pelo 
exposto a relatora aprova as ações de extensão descritas neste relatório e encaminha para as 
providências cabíveis. Posto em votação o Parecer da Câmara de Extensão nº 015/2014 foi 
aprovado pelos Conselheiros. 3) Parecer da Câmara de Pesquisa: a) Parecer: 014 /2014. 
Assunto: Projeto de Pesquisa. Relatora: Vanessa dos Santos Moura. Relatório: A Câmara de 
Pesquisa do Conselho do ICHI recebeu, para análise e parecer, o projeto intitulado “A conservação 
dos documentos de arquivo: um estudo da atuação de autoadesivos nos documentos textuais”, sob 
responsabilidade da Profa. Me. Luciana Souza de Brito. Voto da Relatora: a) Fundamentação: A 
câmara de pesquisa recebeu para análise e parecer o projeto de pesquisa acima elencado. Trata-se 
de pesquisa desenvolvida sob responsabilidade da Profa. Me. Luciana Souza de Brito em parceria 
com a Escola de Química e Alimentos (EQA) da Universidade Federal do Rio Grande – FURG.  Essa 
vem sendo levada a efeito desde agosto de 2014 e tem como data provável de término em dezembro 
do mesmo ano. Tem abrangência local e contará com a participação de 02 docentes, 02 servidores e 
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01 bolsista aluno da graduação (voluntário) a auxiliar na execução. As ações a serem desenvolvidas 
têm como foco o estudo da ação dos blocos adesivos sobre os documentos de arquivo em suporte 
de papel, tudo de forma a buscar a relação de conceitos teóricos de arquivística com elementos da 
área de química para que se possa compreender a atuação dos agentes de degradação que atuam 
nos documentos de arquivo, bem assim a que propostas soluções diante de uma determinada 
realidade. O projeto apresentado atende plenamente às normas do Instituto.  b) Parecer: Tendo em 
vista o exposto, votamos pela aprovação do projeto de pesquisa apresentado. O Parecer 014/2014 
foi posto em votação e aprovado por unanimidade pelo Conselho do ICHI. a) Parecer: 015/2014. 
Relatora: Vanessa dos Santos Moura. Relatório: Câmara de Pesquisa do Conselho do ICHI recebeu, 
para análise e parecer, o projeto, intitulado “As Três Ecologias de Félix Guattari”, do Prof. Dr. Alfredo 
Guillermo Martin. Voto do relator: a) Fundamentação: Cuida-se de projeto de pesquisa intitulado As 
Três Ecologias de Félix Guattari desenvolvido entre os cursos de Psicologia e o curso de Pós-
Graduação em Educação Ambiental – PPGEA da FURG. O Prof. Dr. Alfredo Martin é um dos 
pesquisadores líderes do grupo, juntamente com o Prof. Dr. Augusto Luis Medeiros Amaral. Após a 
análise das proposições do trabalho, verificou-se que está de acordo com os padrões da 
Universidade Federal do Rio Grande.  b) Parecer: Tendo em vista o exposto, votamos pela 
aprovação da equipe e do projeto de pesquisa As Três Ecologias de Félix Guattari e a participação 
do Prof. Dr. Alfredo Guillermo Martin neste projeto, desde que ausentes prejuízos às atividades 
exercidas neste Instituto. Posto em votação o Parecer 015/2014 foi aprovado por unanimidade pelo 
Conselho do ICHI.  Na sequência a Diretora Derocina Alves Campos Sosa solicitou ao Conselho a 
autorização para que os Coordenadores das áreas apresentassem os assuntos que foram recebidos 
após o fechamento da pauta de reunião. Essa solicitação deve-se ao fato de que se trata de temas 
relevantes para o andamento dos processos internos. Os membros do Conselho aprovaram a 
solicitação e na sequência passou a palavra para as áreas: a) Concurso: EDITAL N° 20/2014 – 
CONCURSO PÚBLICO, 23 DE SETEMBRO DE 2014 - PROCESSO 23116.005522/2014-18 - Área 
do conhecimento: Turismo. Matéria(s)/Disciplina(s): Organização de eventos I, II, III e IV; Cerimonial 
e protocolo; Legislação do Turismo; Técnicas e elaboração de projetos; Qualidade e segurança em 
eventos; Design e decoração pra eventos. Classe/Regime de trabalho: Assistente-A, Classe A, Nível 
1/40 horas/DE. O Prof. Jaciel Gustavo Kunz apresentou a Homologação das inscrições e o 
Cronograma do concurso, conforme o anexo 01. Após a apresentação foi colocado em votação e a 
Homologação das Inscrições e o Cronograma do Concurso foram aprovados por todos os 
Conselheiros. b) Concurso: EDITAL N° 20/2014 – CONCURSO PÚBLICO, 23 DE SETEMBRO DE 
2014 - PROCESSO 23116.005523/2014-54 - Unidade Acadêmica: Instituto de Ciências Humanas e 
da Informação - Área do conhecimento: Turismo. Matéria(s)/Disciplina(s): Alimentos e Bebidas, 
Elaboração de cardápios, Serviços de alimentação em meios de hospedagem, Gastronomia, 
Enologia, Coquetelaria, Higiene na produção de alimentos, Estágio I e II e Trabalho  de Conclusão de 
Curso. Classe/Regime de trabalho: Assistente-A, Classe A, Nível 1/40 horas/DE. A profa. Melise de 
Lima Pereira apresentou a Homologação das inscrições e o Cronograma do concurso, conforme o 
anexo 02. Após a apresentação foi colocado em votação e a Homologação das Inscrições e o 
Cronograma do Concurso foram aprovados por todos os Conselheiros. c) Alteração do QSL da 
Geografia Licenciatura: a Coordenadora dos Cursos de Geografia Licenciatura e Bacharelado 
Profa. Rossana Madruga Telles fundamentou a necessidade de modificação na posição de duas 
disciplinas componentes do quadro de sequencia lógica do curso de Geografia Licenciatura, 
a disciplina de Estudos Avançados em Ensino de Geografia e a disciplina de Políticas 
Públicas de Educação, estas alterações foram levadas para a reunião do Comitê Assessor, 
tendo a aprovação prévia do mesmo, registrada na ATA 08/2014 conforme o texto lido pela profa.: 
“A disciplina de Estudos Avançados em Ensino de Geografia I, atualmente incluída no sétimo 
semestre do curso de Geografia Licenciatura deve passar para o sexto semestre do curso 
para que esteja em consonância com a disciplina de Estágio Em Geografia III ofertada nesse 
mesmo período. A disciplina de Políticas Públicas de Educação, atualmente incluída no 
quinto semestre do curso de Geografia Licenciatura deve passar para o sétimo semestre do 
curso, para equilibrar a composição de carga horária semestral decorrente da alteração 
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indicada pela coordenação dos cursos de Geografia. O Comitê Assessor da Área da 
Geografia analisou e discutiu a proposta de modificação da posição das referidas disciplinas 
no QSL do curso de Geografia Licenciatura, aprovando por unanimidade o encaminhamento 
dos trâmites necessários à alteração, destacando o entendimento de máxima urgência.”  
Após a apresentação, a alteração no quadro de sequência lógica do curso de Geografia Licenciatura 
foi posta em votação e aprovada por unanimidade pelos conselheiros. d) Processo Eleitoral para a 
Coordenação do Curso de Pós-Graduação em História: de acordo com o documento da 
Comissão Eleitoral referente a eleição para Coordenação do Programa de Pós Graduação em 
História não houve inscrição de chapas para participar do processo eleitoral. Os presentes 
questionaram sobre quais seriam os próximos passos e a Diretora Derocina Alves Campos Sosa 
informou que irá se reunir com a área, para verificar junto ao grupo de professores, possíveis 
candidatos à coordenação e coordenação adjunta do Mestrado Profissional em História. Caso não 
tenham candidatos, será seguido o regramento previsto no Regimento da Universidade onde o 
membro mais antigo do colegiado do curso é quem assume, mesmo que seja pró-tempore.  A profa. 
Renata Braz Gonçalves, membro da Comissão Eleitoral, informou que existem duas situações bem 
específicas, uma é que são poucos os professores na área e a outra é que a maioria já possui um 
cargo de gestão e que talvez isso possa ter contribuído para não haver, neste primeiro momento, 
inscrição de chapas. 6) Assuntos Gerais: a) Plano de Qualificação: a Diretora, informou que para 
fins de atualização do Plano de Qualificação foi encaminhado um e-mail para que os coordenadores 
das áreas do ICHI se reúnam e planejam os afastamentos para mestrado, doutorado e pós-
doutorado dos docentes, considerando os anos de 2015 e 2016. O Plano de Qualificação do Instituto 
deverá ser aprovado na próxima reunião do Conselho, que será realizada em dezembro de 2014. b) 
Semana Aberta: a profa. Derocina Alves Campos Sosa informou que na semana passada realizou 
uma reunião com os Coordenadores das Áreas para o planejamento da Semana Aberta que 
acontecerá do dia 02/12 a 05/12 em que a FURG receberá estudantes das escolas de Rio Grande e 
de cidades vizinhas. Neste ano as visitas serão direcionadas de acordo com as áreas de interesse 
dos futuros acadêmicos e terão duas modalidades, uma com a montagem de um estande no CIDEC 
Sul e outra com a visita nas unidades de acordo com a programação realizada pelas áreas. c) 
Atividade Arqueologia: o Prof. José Alberione dos Reis informou que a aluna Marina Lopes por 
iniciativa própria organizou uma atividade para discutir temas da Arqueologia através do evento “I 
Ciclo de Palestras do Curso de Arqueologia”. Atualmente o grupo é composto por 126 pessoas. 
Dentre os palestrantes, conseguiu trazer a Arqueóloga Tânia Andrade Lima, um grande nome da 
Arqueologia no Brasil, que falou com os acadêmicos sobre o Cais do Valongo, no Rio de Janeiro, 
local por onde entravam os africanos escravos no Brasil no século XIX. Este local foi porta de 
entrada de cerca de seiscentos mil de africanos da região do Valongo entre os anos de 1810 a 1835 
e vendidos no Brasil como peças. A atividade chamou a atenção tanto pela qualidade da proposta, 
quanto e, principalmente, pela iniciativa e engajamento da acadêmica em agregar experiências 
positivas e agregadoras para a formação acadêmica. O trabalho foi registrado para que 
posteriormente os alunos participantes possam receber certificados. Assim como o Prof. José 
Alberione dos Reis, os demais Conselheiros colocaram que em uma visão de qualificação e o 
comprometimento da acadêmica esta iniciativa deveria ser reconhecida, com o registro no Conselho 
e publicação na página da FURG e do ICHI. Todos os presentes parabenizaram pelo excelente 
trabalho e engajamento da acadêmica da Arqueologia, Marina Lopes servindo de referência para os 
demais acadêmicos. d) Semana Acadêmica da Biblioteconomia: o Profa. Renata Braz Gonçalves 
convidou a todos para participarem da Semana Acadêmica que acontecerá do dia 24 a 28 de 
novembro. Destacou que terá uma palestra da Profa. Dra. Cristina Ortega, da Universidade de Minas 
Gerais, pesquisadora reconhecida na área da Biblioteconomia. Também estão previstas oficinas 
paralelas e defesas de trabalho de conclusão de curso. e) Verba da GRU 63 associada a eventos 
de Turismo: a Profa. Priscila Gayer está participando da comissão organizadora do Congresso da 
área de Turismo e ao reabrir a GRU 63, foi informada, pela Divisão de Orçamento, que consta um 
saldo na conta. Neste sentido a professora pediu para deixar registrado em Ata esta situação, 
especialmente porque irão utilizar a mesma GRU, mas não irão utilizar o valor citado acima, pois não 
sabem a origem do recurso.  Utilizarão apenas os recursos oriundos das inscrições do V 
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CITES/2015, os quais serão somados aos recursos já existentes na GRU 63. A profa. Priscila Gayer 
informou que a Comissão do V CITES/2015 estão buscando patrocínios e parcerias. f) Espaço do 
Arquivo Geral: a Profa. Evelin Melo Mintegui perguntou sobre o andamento das tratativas do uso do 
espaço do Arquivo Geral. A Diretora informou que por motivo de agenda do Pró-Reitor não 
conseguiu conversar com ele sobre esse assunto, mas informou que o mesmo está previsto para ser 
tratado na sequência. 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. 

 
 

 
 
 
 

 __________________________________________________________ 
Profª. Drª. Derocina Alves Campos Sosa 

 Diretora do ICHI 
 
 
 

__________________________________ 
 

Elisângela Gorete Fantinel 
Secretária Geral - Arquivista – ICHI 

 



UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG 
INSTITUTO DE CIÊNCIAS HUMANAS E DA INFORMAÇÃO – ICHI 

REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO - ATA 020/2014 
PÁGINA 8 DE 13 

 

 

 

 
Anexo 01: 

 
Concurso: EDITAL N° 20/2014 – CONCURSO PÚBLICO, 23 DE SETEMBRO DE 2014 - 
PROCESSO 23116.005522/2014-18 - Área do conhecimento: Turismo. Matéria(s)/Disciplina(s): 
Organização de eventos I, II, III e IV; Cerimonial e protocolo; Legislação do Turismo; Técnicas 
e elaboração de projetos; Qualidade e segurança em eventos; Design e decoração pra 
eventos. Classe/Regime de trabalho: Assistente-A, Classe A, Nível 1/40 horas/DE. 
 

 HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES 
Processo Candidato Situação 

23116.007134/2014-63 CYNTHIA MENEZES MELLO HOMOLOGADA 

23116.007124/2014-28 MAITÊ DE SIQUEIRA BRAHM HOMOLOGADA 

23116.007069/2014-76 ELISANGELA RINALDI MARGHETI 

NÃO HOMOLOGADA  

(O VALOR DE 

INSCRIÇÃO PAGO É 

INFERIOR AO DO 

REQUISITO MÍNIMO 

PARA INGRESSO NO 

CARGO)  

23116.007642/2014-41 FRANCIELI BOARIA HOMOLOGADA 

23116.007641/2014-05 RENAN DE LIMA DA SILVA HOMOLOGADA 

23116.007794/2014-44 
OSVALDO DE NASCIMENTO 

VERAS 

HOMOLOGADA 

23116.007800/2014-63 GEOVAN MARTINS GUIMARAES HOMOLOGADA 

23116.007914/2014-11 JULIANI BORCHARDT DA SILVA HOMOLOGADA 

23116.007917/2014-47 CAROLINE VERGARA FUHRMANN 

NÃO HOMOLOGADA  

(O VALOR DE 

INSCRIÇÃO PAGO É 

INFERIOR AO DO 

REQUISITO MÍNIMO 

PARA INGRESSO NO 

CARGO) 

 

Santa Vitória do Palmar, 12 de novembro de 2014. 

 

Prof. Me. Jaciel Gustavo Kunz 

Presidente da Banca 
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 CRONOGRAMA DE ATIVIDADES DO CONCURSO 
 

EDITAL N° 20/2014 – CONCURSO PÚBLICO, 23 DE SETEMBRO DE 2014 
PROCESSO 23116.005522/2014-18 

 
DATA HORÁRIO ATIVIDADE LOCAL 

10/11/2014 
(segunda-
feira) 

 

Divulgação das inscrições 
homologadas.  
Divulgação do cronograma de 
atividades do concurso 

Mural Câmpus SVP 
e 

Página eletrônica1: 
PROGEP  

18/11/2014 
(terça-feira) 

8h 

Registro da presença dos candidatos 
em ata.  
Sorteio de um (1) único ponto, comum 
a todos os candidatos. 

Sala 1101, prédio 1, 
Câmpus de Santa 
Vitória do Palmar 

18/11/2014 
(terça-feira) 

8h15min 

Realização da prova escrita (duração 
máxima de 4 horas).  
Não será permitida a consulta de 
qualquer bibliografia, apontamentos 
pessoais, mídia eletrônica ou 
qualquer outro tipo de material. 

Sala 1101, prédio 1, 
Câmpus de Santa 
Vitória do Palmar 

18/11/2014 
(terça-feira) 

 

Ao término de cada prova, na 
presença do candidato se este 
desejar, a mesma será reprografada 
para cada membro da banca e uma 
via para a leitura do candidato e, tanto 
a original quanto as cópias serão 
depositadas em envelopes 
individualizados, lacrados e 
rubricados pela Banca e pelo 
candidato, ficando reservados até o 
momento da leitura pública da prova. 

 

18/11/2014 
(terça-feira) 

14h 

Sessão pública mediante a leitura da 
prova original, por ordem de inscrição, 
em voz alta, pelo candidato e, para 
tanto, a Banca Examinadora abrirá 
cada envelope, para que a prova seja 
identificada e fornecida uma cópia 
para cada um dos membros da Banca 
Examinadora, a fim de permitir o 
acompanhamento da leitura do texto.  

Sala 1101, prédio 1, 
Câmpus de Santa 
Vitória do Palmar 

18/11/2014 
(terça-feira) 

Até às 22h 

Divulgação do resultado da prova 
escrita e as notas lançadas em 
planilha no mural do Câmpus de 
Santa Vitória do Palmar e 
encaminhamento para publicação na 
página eletrônica da Pró-Reitoria de 
Gestão e Desenvolvimento de 

 

                                                 
1 Página eletrônica PROGEP: http://www.progep.furg.br 
*Todas as etapas da seleção acontecem no Câmpus da Universidade Federal do Rio Grande de Santa Vitória 
do Palmar, Rua Glicério P. de Carvalho, nº 81, Bairro Coxilha, Santa Vitória do Palmar – RS. 
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Pessoas (PROGEP). 

20/11/2014 
(quinta-feira) 

8h 

Na presença de todos os candidatos, 
será realizado o sorteio de 1 (um) 
ponto comum aos membros da 1° 
turma.  

Sala 1101, prédio 1, 
Câmpus de Santa 
Vitória do Palmar 

21/11/2014 
(sexta-feira) 

8h15min 

Realização da prova didática, de 
natureza pública, sendo velada 
somente aos demais concursantes, 
sendo a mesma gravada para efeito 
de registro e avaliação e possuindo 
duração máxima de 50 (cinquenta) 
minutos para cada candidato. (1° 
Turma) Obs. Antes do início da prova 
o candidato deve solicitar os recursos 
necessários à banca, como multimídia 
e quadro. 

Sala 1101, prédio 1, 
Câmpus de Santa 
Vitória do Palmar 

21/11/2014 
(sexta-feira) 

Após a 
realização 
da prova 
didática  

Entrega de currículo documentado (as 
páginas deverão estar numeradas) 
dos candidatos aprovados na prova 
escrita à banca examinadora. A 
entrega deverá ocorrer no momento 
de realização da sua Prova Didática.  

Sala 1101, prédio 1, 
Câmpus de Santa 
Vitória do Palmar 

21/11/2014 
(sexta-feira) 

Até às 22h 

Divulgação do resultado da prova 
didática, obtida pela média aritmética 
daquelas atribuídas pelos 
examinadores, no mural do Campus 
de Santa Vitória do Palmar e na 
página eletrônica da PROGEP.  

 

25/11/2014 
(terça-feira) 

14h30min 

A Banca Examinadora se reunirá para 
a análise dos títulos de cada 
candidato nota na escala de 0 (zero) 
a 10 (dez), lançada em planilha, 
correspondente ao somatório dos 
pontos obtidos de acordo com a 
tabela de pontuação.  

Sala 1101, prédio 1, 
Campus de Santa 
Vitória do Palmar 

26/11/2014 
(quarta-feira) 

A partir das 
8h30min 

Divulgação do resultado do exame de 
títulos no mural do Câmpus de Santa 
Vitória do Palmar e na página 
eletrônica da PROGEP.  

 

28/11/2014 
(sexta-feira) 

A partir das 
8h30min 

DIVULGAÇÃO DAS PLANILHAS 
CONTENDO OS RESULTADOS DAS 
PROVAS ESCRITA, DIDÁTICA E 
TÍTULOS no mural do ICHI e na 
página eletrônica da PROGEP.  

 

DEZEMBRO 
2014 

 
Homologação do resultado pelo 
Conselho do ICHI  

ICHI 

 
OBSERVAÇÃO: o candidato que não alcançar a nota mínima 7,0 (sete vírgula zero) nas provas 
(escrita e didática) será automaticamente desclassificado. 
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Anexo 02: 
 

Concurso Docente Turismo – Edital 20/2014: PROCESSO 23116.005523/2014-54 
Matéria(s)/Disciplina(s): Alimentos e Bebidas, Elaboração de cardápios, Serviços de 
alimentação em meios de hospedagem, Gastronomia, Enologia, Coquetelaria, Higiene na 
produção de alimentos, Estágio I e II e Trabalho de Conclusão de Curso. 
 

 HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES 
Número de Inscrição Candidato Situação 
23116.007183/2014-04 Fernanda Ricalde Teixeira Carvalho HOMOLOGADA 
23116.007118/2014-71 Rodrigo Hakira Minohara HOMOLOGADA 
23116.007682/2014-93 Jacqueline Valle de Bairros HOMOLOGADA 
23116.007530/2014-91 Thais Gomes Torres HOMOLOGADA 
23116.007528/2014-11 Alessandra Doumid Borges Pretto HOMOLOGADA 
23116.007645/2014-85 Renan De Lima da Silva HOMOLOGADA 
23116.007686/2014-71 Carlos Henrique Cardona Néry HOMOLOGADA 
23116.007817/2014-11 Luana Maria Baldissera HOMOLOGADA 

 
 
 

23116.007673/2014-01 

 
 
 

Marina dos Santos Corrêa 

NÃO HOMOLOGADA 
(O valor pago pela 

inscrição é menor que 
aquele estabelecido 
diante do requisito 

mínimo para ingresso 
- Mestrado). 

23116.007804/2014-41 Anita de Gusmão Ronchetti HOMOLOGADA 
23116.007797/2014-88 Osvaldo do Nascimento Veras HOMOLOGADA 
23116.007916/2014-01 Alice Leoti Silva HOMOLOGADA 
23116.007821/2014-89 Bruna Frio Costa HOMOLOGADA 
23116.007818/2014-65 Everton Luiz Simon HOMOLOGADA 
 

 CRONOGRAMA DE ATIVIDADES DO CONCURSO 
 

DATA HORÁRIO ATIVIDADE LOCAL 

10/11/2014 
(Segunda-

feira) 
 

Divulgação das inscrições homologadas. 
Divulgação do cronograma de atividades do 
concurso. 

Mural Campus SVP; 
Página eletrônica2: 
PROGEP. 

 
24/11/2014 
(Segunda-

feira) 
8h 

Registro da presença dos candidatos em 
ata. Sorteio de um (1) único ponto, comum 
a todos os candidatos. 

Sala 1101, prédio 1, 
Campus de Santa 
Vitória do Palmar. 

24/11/2014 
(Segunda-

feira) 

8h e 15 
min 

Realização da prova escrita (duração 
máxima de 4 horas). Não será permitida a 
consulta de qualquer bibliografia, 
apontamentos pessoais, mídia eletrônica ou 
qualquer outro tipo de material. 

Sala 1101, prédio 1, 
Campus de Santa 
Vitória do Palmar. 

                                                 

 
2 Página eletrônica PROGEP: http://www.progep.furg.br  
*Todas as etapas da seleção acontecem no Câmpus da Universidade Federal do Rio Grande de Santa Vitória 
do Palmar, Rua Glicério P. de Carvalho, nº 81, Bairro Coxilha, Santa Vitória do Palmar – RS. 
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24/11/2014 
(Segunda-

feira) 
 

Ao término de cada prova, na presença do 
candidato se este desejar, a mesma será 
reprografada para cada membro da banca e 
uma via para a leitura do candidato e, tanto 
a original quanto as cópias serão 
depositadas em envelopes individualizados, 
lacrados e rubricados pela Banca e pelo 
candidato, ficando reservados até o 
momento da leitura pública da prova. 

 

24/11/2014 
(Segunda-

feira) 
14h 

Sessão pública mediante a leitura da prova 
original, por ordem de inscrição, em voz 
alta, pelo candidato e, para tanto, a Banca 
Examinadora abrirá cada envelope, para 
que a prova seja identificada e fornecida 
uma cópia para cada um dos membros da 
Banca Examinadora, a fim de permitir o 
acompanhamento da leitura do texto. 

Sala 1101, prédio 1, 
Campus de Santa 
Vitória do Palmar. 

24/11/2014 
(Segunda-

feira) 

Até as 22 
h 

Divulgação do resultado da prova escrita e 
as notas lançadas em planilha. 

Mural do Campus de 
Santa Vitória do 
Palmar e na página 
eletrônica da 
PROGEP. 

26/11/2014 
(Quarta-
feira) 

8h 

Na presença de todos os candidatos, será 
realizado o sorteio de 1 (um) ponto comum 
aos membros da 1° turma. Entrega de 
currículo documentado (as páginas deverão 
estar numeradas) dos candidatos 
aprovados na prova escrita à banca 
examinadora. A entrega deverá ocorrer 
após a realização do sorteio. 

Sala 1101, prédio 1, 
Campus de Santa 
Vitória do Palmar. 

26/11/2014 
(Quarta-
feira) 

13h e 30 
min 

Sorteio de 1 (um) ponto comum aos 
membros da 2° turma. Entrega de currículo 
documentado (as páginas deverão estar 
numeradas) dos candidatos aprovados na 
prova escrita à banca examinadora. A 
entrega deverá ocorrer após a realização 
do sorteio. 

Sala 1101, prédio 1, 
Campus de Santa 
Vitória do Palmar. 

27/11/2014 
(Quinta-feira) 

8h 

Realização da prova didática, de natureza 
pública, sendo vedada somente aos demais 
concursantes, sendo a mesma gravada 
para efeito de registro e avaliação e 
possuindo duração máxima de 50 
(cinquenta) minutos para cada candidato. 
(1° Turma) Obs.: Os recursos disponíveis 
para a prova didática são equipamentos 
multimídia, quadro negro com giz. Antes do 
início da prova o candidato deve solicitar os 
recursos necessários à banca. 

Sala 1101, prédio 1, 
Campus de Santa 
Vitória do Palmar. 

27/11/2014 
(Quinta-feira) 

13h e 
30min 

Realização da prova didática, de natureza 
pública, sendo vedada somente aos demais 
concursantes, sendo a mesma gravada 
para efeito de registro e avaliação e 
possuindo duração máxima de 50 

Sala 1101, prédio 1, 
Campus de Santa 
Vitória do Palmar. 
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(cinquenta) minutos para cada candidato. 
(2° Turma) Obs: Os recursos disponíveis 
para a prova didática são equipamentos 
multimídia, quadro negro com giz. Antes do 
início da prova o candidato deve solicitar os 
recursos necessários à banca. 

27/11/2014 
(Quinta-feira) 

Até as 22h 
Divulgação do resultado da prova didática, 
obtida pela média aritmética daquelas 
atribuídas pelos examinadores. 

Mural do Campus de 
Santa Vitória do 
Palmar e na página 
eletrônica da 
PROGEP. 

01/12/2014 
(Segunda-

feira) 
16h 

Divulgação do resultado da prova de títulos. 
 

Mural do Campus de 
Santa Vitória do 
Palmar e na página 
eletrônica da 
PROGEP. 

02/12/2014 
(Segunda-

feira) 
16h 

Divulgação do resultado do concurso. 
 

Mural do Campus de 
Santa Vitória do 
Palmar e na página 
eletrônica da 
PROGEP. 

Dezembro  
Homologação do resultado pelo 
Conselho do ICHI 

 

 

OBSERVAÇÃO: o candidato que não alcançar a nota mínima 7,0 (sete vírgula zero) nas provas 
(escrita e didática) será automaticamente desclassificado. 
 
 
 

Profª. Me. Melise de Lima Pereira 
Presidente da Banca 

(a original encontra-se assinada) 
 

 


