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Aos nove dias do mês de dezembro de 2014, às 14h, na sala de reuniões do ICHI, Campus Carreiros, 
ocorreu a reunião ordinária do Conselho do Instituto de Ciências Humanas e da Informação com a 
presença dos seguintes membros: Angélica Corvello Schwalbe, Danilo Vicensotto Bernardo, Daniel 
Prado, Denise Maria Maciel Leão, Derocina Alves Campos Sosa, Dhion Carlos Hedlund, Jaciel Gustavo 
Kunz, José Alberione dos Reis, Juarez José Rodrigues Fuão, Leni Beatriz Correia Collares, Maurício 
Ragagnin Pimentel, Max Marcell Oliveira da Silva, Renata Braz Gonçalves, Rossana Madruga Telles, 
Solismar Fraga Martins,  Vanessa dos Santos Moura, Vinícius Lisboa Sobrinho e demais convidados. 
Ausente: Cassiane de Freitas Paixão, Egeu Gómez esteves,  Jarbas Greque Acosta,  Julia Silveira 
Matos, Jussemar Weiss Gonçalves, Letícia Lnglois Oliveira, os representantes discentes Sabrina da 
Rosa Freitas, Alexandre Adolf Costa Jacuniak, Fábio Lopes, Victor Vargas Soares Pepino. Justificou a 
ausência: Simone Emiko Sato. 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. Na 
sequência passou a apresentar as indicações que estiveram sob a responsabilidade da Direção: 1. 
Indicação: a) Indicação 063/2014. Assunto: Renovação do contrato entre FURG, FAURG e SUPRG 
coordenado pelo Prof. José Vicente de Freitas. Relatório: A Direção do ICHI recebeu para análise e 
parecer a solicitação de renovação do contrato entre FURG, FAURG e SUPRG coordenado pelo Prof. 
José Vicente de Freitas intitulado Formação e Qualificação da Equipe Técnica Multidisciplinar no 
contexto do Plano de Educação Ambiental com vistas à implantação da Gestão Ambiental Integrada do 
Porto do Rio Grande. O referido contrato iniciou em 2012 e prevê renovação por 12 meses até 
dezembro de 2015. Conclusão: Pelo exposto, a Direção indicou para aprovação da renovação do 
contrato entre FURG, FAURG e SUPRG coordenado pelo Prof. José Vicente de Freitas intitulado 
Formação e Qualificação da Equipe Técnica Multidisciplinar no contexto do Plano de Educação 
Ambiental com vistas à implantação da Gestão Ambiental Integrada do Porto do Rio Grande. Posto em 
votação a indicação foi aprovada por todos os Conselheiros. b) Indicação 064/2014 Assunto: 
Relatório da XX Semana Acadêmica de Geografia e I Semana Integrada PPGEO- FURG. Relatório: 
a Direção recebeu para análise e parecer o relatório da XX Semana Acadêmica de Geografia e I 
Semana Integrada PPGEO- FURG coordenado pela Profª.  Elisângela de Felippe Rodrigues da Silveira. 
O relatório está devidamente registrado no SIGProj com todas as especificações necessárias. 
Conclusão: Pelo exposto, indicamos para aprovação o relatório da XX Semana Acadêmica de Geografia 
e I Semana Integrada PPGEO- FURG. Posto em votação a Indicação foi aprovada por unanimidade. c) 
Indicação 065/2014 Assunto: Projeto de Extensão Educação no Cárcere: A Biblioteca como 
promotora de projetos de redução dos efeitos da dessocialização para indivíduos apenados 
Relatório: O ICHI recebeu para análise e parecer o Projeto de Extensão Educação no Cárcere: A 
Biblioteca como promotora de projetos de redução dos efeitos da dessocialização para indivíduos 
apenados coordenado pelo prof. Cláudio Renato Moraes da Silva com a assessoria técnica da Profª 
Leni Colares. O presente projeto é fruto de outro projeto que foi desenvolvido pelas áreas de 
Biblioteconomia e Sociologia do ICHI intitulado Janela Literária: a Biblioteca no contexto carcerário.O 
projeto atende aos requisitos de aprovação. Conclusão: Pelo exposto, a Direção indicou para aprovação 
o Projeto de Extensão Educação no Cárcere: A Biblioteca como promotora de projetos de redução dos 
efeitos da dessocialização para indivíduos apenados. A Indicação foi posta em votação e aprovada 
pelos Conselheiros. d) Indicação 066/2014 Assunto: Relatório do Projeto de Extensão na 
modalidade curso denominado: Segurança Pública, Prisões e Democracia. Relatório A Direção do 
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ICHI recebeu para análise e parecer o Relatório do Curso de Extensão Segurança Pública, Prisões e 
Democracia, coordenado pela Profª Leni Beatriz Correia Colares. O presente projeto teve como objetivo 
a expansão da presença da Universidade Federal do Rio Grande (FURG) no âmbito da 5ª Região 
Penitenciária do Rio Grande do Sul, buscando contribuir com o aperfeiçoamento educacional dos 
funcionários que atuam em presídios da região. O curso teve como público-alvo os Servidores 
Penitenciários (Agentes Penitenciários, Agentes Penitenciários Administrativos e Técnicos Superiores 
Penitenciários); Policiais e Educadores que atuam junto às Instituições Penitenciárias. Conclusão: Pelo 
exposto, a Direção indicou para aprovação do Relatório do Curso de Extensão Segurança Pública, 
Prisões e Democracia. Indicação foi posta em votação e aprovada pelos Conselheiros. e) Indicação 
067/2014 Assunto: Relatório do Projeto de Extensão na modalidade evento denominado: II 
Simpósio de Sociologia da FURG. I Encontro sobre Segurança Pública e Conflitualidades. 
Relatório: A Direção do ICHI recebeu para análise e parecer o Relatório do Evento de Extensão II 
Simpósio de Sociologia da FURG. I Encontro sobre Segurança Pública e Conflitualidades, coordenado 
pela Profª Leni Beatriz Correia Colares. A proposta do Simpósio foi a de situar as discussões em torno 
de questões teóricas desenvolvidas pelos especialistas e as práticas formuladas pelos gestores ligados 
à segurança pública, quais sejam: a naturalização da violência como norma de sociabilidade para 
parcelas crescentes da população e a possibilidade da implantação de políticas públicas de segurança 
para seu enfrentamento, entre elas, a polícia comunitária; a presença majoritária da população jovem 
enquanto vetor e/ou vítima da violência; o encarceramento massivo e os desafios para a promoção e 
desenvolvimento de políticas prisionais, capazes de obter a reintegração social e a redução dos índices 
de reincidência criminal. Conclusão: Pelo exposto, a Direção indicou para aprovação do Relatório do II 
Simpósio de Sociologia da FURG. I Encontro sobre Segurança Pública e Conflitualidades. Posto em 
votação a indicação foi aprovada por todos os conselheiros. Após foram apresentados os pareceres das 
Câmaras, conforme segue: 2. Parecer da Câmara Administrativa: a) Parecer 021/2014: Assunto: 
Relatório de Afastamento para Qualificação. Interessado: Fernando Comiran Relator: Mateus de 
Moura Rodrigues Relatório: A Câmara Administrativa do Pleno do Conselho do ICHI recebeu para 
análise e parecer o relatório referente ao afastamento para qualificação do prof. Fernando Comiran, no 
Programa de Pós-Graduação em História da PUCRS em nível de Doutorado. O relatório apresenta as 
disciplinas cursadas no semestre e seus respectivos créditos, tendo o doutorando totalizado o número 
de 36 créditos integralizados, o que representa o atingimento do número mínimo de créditos exigidos 
pelo programa. O relatório traz ainda a participação do doutorando em eventos, a situação da tese 
(elaborando o plano), o assunto e o relato do andamento e dificuldades encontradas no 
desenvolvimento da mesma. Por fim, é apresentada a avaliação do orientador (muito bom) e o parecer 
do mesmo a respeito do doutorando, mencionando o pleno cumprimento das atividades previstas, tendo 
como data prevista para conclusão do curso julho de 2017. Voto do relator: O relator vota pela 
aprovação do relatório de afastamento para qualificação do prof. Fernando Comiran, no Programa de 
Pós-Graduação em História da PUCRS em nível de Doutorado. Posto em votação o Parecer 021/ 2014 
foi aprovado por unanimidade pelos conselheiros. b) Parecer 022/2014: Assunto: Relatório de 
Afastamento para Qualificação. Interessada: Juliana Niehues Gonçalves de Lima. Relator: Mateus de 
Moura Rodrigues. Relatório: A Câmara Administrativa do Pleno do Conselho do ICHI recebeu para 
análise e parecer o 1º Relatório, referente ao 1º mês de afastamento; o relatório nº 2, referente ao 
segundo semestre de 2013; e o relatório nº 3, referente ao primeiro semestre de 2014, todos referentes 
ao afastamento para qualificação da Profª. Juliana Niehues Gonçalves de Lima, no Programa de Pós-
Graduação em Turismo e Hotelaria, Mestrado Acadêmico em Turismo e Hotelaria. O 1º relatório 
apresenta os dados do programa e da mestranda, as disciplinas cursadas e o quantitativo de créditos de 
cada uma, com integralização ocorrida em julho de 2014. Contém também a data provável da 
qualificação (dezembro de 2014) e a data provável de defesa (fevereiro de 2015). O relatório nº 2 traz 
os dados do programa e da mestranda, a situação da dissertação à época (execução), e a avaliação do 
orientador (regular), além do plano de estudos com o cronograma das atividades do mestrado desde a 
elaboração do projeto de pesquisa até a qualificação. O relatório nº 3 apresenta também os dados do 
programa e da mestranda, a situação da dissertação à época (execução), e a avaliação do orientador 
(regular). Em anexo, constam a aprovação em proficiência em língua estrangeira (espanhol), o histórico 
da mestranda e o comprovante de residência. Voto do relator: O relator vota pela aprovação dos 
relatórios de afastamento para qualificação da profª. Juliana Niehues Gonçalves de Lima, no Programa 
de Pós-Graduação em Turismo e Hotelaria, Mestrado Acadêmico em Turismo e Hotelaria. Posto em 



 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG 
INSTITUTO DE CIÊNCIAS HUMANAS E DA INFORMAÇÃO – ICHI 
REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO - ATA 021/2014 

PÁGINA 3 DE 12 
 3

votação o Parecer 021/ 2014 foi aprovado por unanimidade pelos conselheiros. c) Parecer 023/2014: 
Assunto: Homologação do processo de Eleição da Coordenação dos Cursos de Geografia – 
Licenciatura e Bacharelado. Interessada: Profª. Rossana Madruga Telles. 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 Geografia – Licenciatura e 
Bacharelado. Constam em anexo o resultado do processo eleitoral e o relatório final do pleito. Voto do 
relator: a) Fundamentação: A comissão eleitoral, constituída pela Profª. Elisângela de Felippe Rodrigues 
da Silveira, e pelo acadêmico Caio Pamdolfo, relata que o processo de eleição transcorreu de acordo 
com as seguintes etapas: - Instalação da comissão eleitoral no dia 29 de outubro de 2014 de 2014; - 
Elaboração das normas do processo eleitoral e aprovação do calendário do pleito no dia 29 de outubro 
de 2014; - Recebimento da inscrição da chapa composta pela Profª. Rossana Madruga Telles como 
Coordenadora e Prof. Eder Leandro Bayer Maier como Coordenador Adjunto no dia 07 de novembro de 
2014; - Homologação da inscrição da chapa em 10 de novembro de 2014; - Publicação da lista dos 
eleitores aptos a votar no dia 10 de novembro de 2014; - Definição do período compreendido entre 14 e 
26 de novembro de 2014 como campanha eleitoral; - Votação no módulo digital pelo site 
sistemas.furg.br no dia 27 de novembro de 2014; - Divulgação dos resultados no dia 28 de novembro, 
tendo sido eleita a chapa única composta pela profª Rossana Madruga Telles como Coordenadora e 
Prof. Eder Leandro Bayer Maier como Coordenador Adjunto com um total de 100% dos votos válidos de 
um total de 17 votantes. b) Parecer: O Relator, de posse da documentação apresentada, relativa à 
eleição da Coordenação dos Cursos de Geografia em que consta como eleita a chapa única composta 
pela profª Rossana Madruga Telles como Coordenadora e Prof. Eder Leandro Bayer Maier como 
Coordenador Adjunto, e estando tal documentação de acordo, vota pela aprovação da mesma. Posto 
em votação o Parecer 023/2014 foi aprovado pelos conselheiros. d) Parecer 024/2014: Assunto: 
Homologação do processo de Eleição da Coordenação do Curso de Pós- Graduação em 
Geografia. Interessado: Prof. Solismar Fraga Martins. 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 Pós- Graduação em Geografia. Constam em anexo o 
resultado do processo eleitoral e o relatório final do pleito. Voto do Relator: a) Fundamentação: A 
comissão eleitoral, constituída pelo Prof. Ulisses Rocha de Oliveira, e pela mestranda Caroline Jardim 
Porto, relata que o processo de eleição transcorreu de acordo com as seguintes etapas: - Instalação da 
comissão eleitoral no dia 29 de outubro de 2014 de 2014 - Elaboração das normas do processo eleitoral 
e aprovação do calendário do pleito no dia 29 de outubro de 2014;- Recebimento da inscrição da chapa 
composta pelo Prof. Solismar Fraga Martins como Coordenador e Prof. César Augusto Ávila Martins 
como Coordenador Adjunto no dia 07 de novembro de 2014;- Homologação da inscrição da chapa em 
10 de novembro de 2014;- Publicação da lista dos eleitores aptos a votar no dia 10 de novembro de 
2014;- Definição do período compreendido entre 14 e 26 de novembro de 2014 como campanha 
eleitoral;- Votação no módulo digital pelo site sistemas.furg.br no dia 27 de novembro de 2014;- 
Divulgação dos resultados no dia 28 de novembro, tendo sido eleita a chapa única composta pelo Prof. 
Solismar Fraga Martins como Coordenador e Prof. César Augusto Ávila Martins como Coordenador 
Adjunto com um total de 100% dos votos válidos de um total de 18 votantes.b) Parecer: O Relator, de 
posse da documentação apresentada, relativa a eleição da Coordenação do Curso de Geografia em 
que consta como eleita a chapa como Coordenador Adjunto, e estando tal documentação de acordo, 
vota pela aprovação da mesma. Posto em votação o Parecer 024/2014 foi aprovado por unanimidade. e) 
Parecer 025/2014: Assunto: Abertura de concurso público para cargo efetivo da carreira docente 
do magistério superior. Interessado: Derocina Alves C. Sosa. Relator: Solismar Fraga Martins I – 
Relatório: A Câmara Administrativa do Pleno do Conselho do ICHI recebeu para análise e parecer o 
Processo de nº 23116.005522/2014-18 sobre o Concurso Público – Docente da área de conhecimento 
Turismo Classe Assistente I, nas matérias/disciplinas, 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 para eventos, no 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 (fl. 01); Programa das 
Provas (fl. 02); Tabela de pontuação de títulos (fl. 03 e 04); Memorando 215/2014 ICHI solicitando a 
excepcionalidade da titulação de mestrado ao concurso (fl. 05); Ata 016/2014 – Reunião Ordinária do 
Conselho do ICHI (fl. 06/07); Folha de despacho (fl. 08); Portaria nº 1860/2014(Designação da Banca 
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Examinadora) (fl. 09); Solicitação de parecer de edital e extrato de edital (fl. 10/22); Parecer 
PGF/PRF4/PF/ FURG Nº743/2014 (fl. 23/30); Deliberação nº095/ 2014 do COEPEA (fl. 31); Divulgação 
do edital (fl.48/51); Lista de Presenças Prova Escrita (fl.s/n); Ata nº01 prova  escrita (fl. s/n); Leitura 
pública da prova escrita – lista de presenças(fl. s/n); Ata nº 02 Prova Escrita (fl. s/n); Planilha de Notas 
da Prova Escrita (fl. s/n);  Planilha Final de Notas da Prova Escrita (fl. s/n); Lista de presenças do sorteio 
do ponto (fl. s/nº); Lista de presença prova didática (fl. s/nº); Ata nº. 03 – Prova Didática (fl. s/nº); Prova 
Didática – Planilha de notas (fl. s/nº); Planilha Final de Notas da Prova Didática (fl.s/nº);. Mídia digital do 
Concurso Edital nº 20/2014, contendo 2 arquivos de áudio/vídeo  (fl. s/nº); Ata nº 04 – Prova Didática (fl. 
s/nº); Ata de entrega dos títulos -  Exame dos Títulos (fl. s/nº); Planilha Final de Avaliação de Títulos (fl. 
s/nº); (fl. s/nº); Ata nº 05 – Exame dos títulos (fl. s/nº);   Planilha das Médias Finais do Concurso (fl. s/nº); 
Ata nº 06 – Avaliação Final do Concurso (fl. s/nº); Relatório Sucinto do concurso (fl. s/nº); Folha de 
despacho (fl. s/nº); Voto do Relator: a) Fundamentação: Foram observados pela banca todos os 
procedimentos para a realização do processo seletivo e os candidatos FRANCIELE BOARIA com nota 
final 7,26 e RENAN DE LIMA DA SILVA com nota final 5,28 preencheram os requisitos de aprovação 
proposto no edital nº. 020/2014. b) Parecer: O relator vota pela homologação do resultado do 
processo de seleção de professor Classe Assistente 1 - da área de Turismo, Edital nº. 20/2014 de 
26 de setembro de 2014 e pela contratação da candidata FRANCIELE BOARIA. Posto em votação o 
Parecer 025/2014 foi aprovado por unanimidade pelos conselheiros. f) Parecer 026/2014: Assunto: 
Processo de Afastamento para Pós-Graduação Interessado: Prof. Maurício Ragagnin Pimentel. 
Relator: Max Marcell Oliveira da Silva.  Relatório: A Câmara Administrativa do Pleno do Conselho do 
ICHI recebeu para análise e parecer o processo 23116.007475/2014-39 para afastamento do Professor 
Maurício Ragagnin Pimentel, matriculado no Programa de Pós-Graduação em Geografia da 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul – UFRGS onde desenvolve o doutorado. No processo foi 
anexado à folha 25 seu Histórico do curso onde consta a situação de matriculado em 2 disciplinas e 
Aprovado em mais 7, perfazendo um total de 32 créditos já cursados, é apresentado o conceito obtido 
em cada uma das disciplinas e dados gerais de identificação. Constam também no processo formulário 
de afastamento para realização de pós-graduação para Docente (folhas de 01 a 03), Anteprojeto de 
Pesquisa (folhas de 05 a 21), Termo de Compromisso por Afastamento de Servidor para aperfeiçoar-se 
em Instituição Nacional/Estrangeira (folhas de 22 a 23), Carta de afastamento enfatizando a 
contribuição para a FURG (folha 24), Declaração de Tempo de Serviço para fins de aposentadoria (folha 
29), Atestado de Matrícula como aluno regular no Doutorado (folha 28) e Ata de Reunião dos 
professores do Curso de Turismo Binacional (folha 26 a 27). Voto do relator: Fundamentação: de acordo 
com o processo apresentado, o professor Maurício Ragagnin Pimentel deseja afastamento de 2 anos, a 
contar de março de 2015, de suas funções na FURG, com ônus limitado, ou seja, mantida a 
remuneração do cargo, para realizar as pesquisas de campo e finalização da escrita de sua tese de 
doutorado no Programa de Pós-graduação em Geografia da UFRGS, de acordo com o seu pré projeto. 
A referida solicitação baseia-se na Lei nº 8112/90, Lei nº 12.772 de 28 de Dezembro de 2012, 
Deliberação nº 019/2008 de 20 de junho de 2008 do COEPE, Instrução Normativa nº 03/2011 da 
PROPESP e o retorno as atividades pela Instrução Normativa 05/2011 da PROPESP. O presente 
processo apresenta os documentos necessários para sua aprovação, no entanto não consta no plano 
anual de capacitação da Unidade, aprovado na Ata nº 010/2012 e seus anexos (1 a 4), previsão para 
essa qualificação, já que o professor Maurício Ragagnin Pimentel só teve o ingresso (Nomeação) na 
carreira em 13/02/2014 conforme sua ficha funcional e não foi encontrado nas reuniões do conselho Ata 
que aprovasse Plano Anual de Capacitação da Unidade posterior a 2012. Existe no processo uma Ata 
de Reunião de Professores do Curso de Turismo datada de 23/10/2014 (folhas 26 a 27), onde 
contempla o seu afastamento, mas a mesma não se caracteriza como o Plano Anual de Capacitação da 
Unidade e sim a manifestação da área e os critérios de prioridade, bem como o comprometimento em 
assumir a sua carga horária da FURG conforme preconiza a deliberação. Conclusão: O relator vota pela 
aprovação do processo de afastamento do Prof. Maurício Ragagnin Pimentel, condicionado que conste 
no plano anual de capacitação da Unidade (ICHI) devidamente aprovado na reunião do Conselho. Posto 
em votação o Parecer 026/2014 da Câmara Administrativa foi aprovado por unanimidade pelos 
membros do Conselho do ICHI.  Após a apresentação dos pareceres da Câmara Administrativa o Prof. 
Solismar Fraga da Silva comunicou aos membros do Conselho que a Câmara recebeu para análise e 
parecer o Regimento do LEPAN, no entanto ao iniciar o processo de relatoria identificou a ausência de 
documento que identificasse a manifestação da Área de Arqueologia e Antropologia sobre o assunto 
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referente ao novo regimento do Laboratório. O Prof. José Alberione dos Reis, em nome da 
Coordenação da Arqueologia, salientou que a Área desconhece o teor deste novo regimento e que, 
portanto, antes da manifestação do Conselho é necessário o encaminhamento do novo regimento para 
posicionamento da Área de Arqueologia e Antropologia. O relator, Prof. Solismar Fraga da Silva 
concordou com a posição do Prof. José Alberione dos Reis e sugeriu encaminhar a arqueóloga 
Vanderlise Barão, a necessidade de juntar ao processo a Ata de avaliação da área, como forma de 
instrumentalizar a solicitação. Os demais membros do Conselho concordaram com o encaminhamento.  
3. Parecer da Câmara de Ensino: a) Parecer 017/2014. Assunto: Extinção e Criação de Disciplina 
no PPGeo – FURG. Interessado: Prof. Dr. Pedro de Souza Quevedo. Relator: José Alberione dos Reis 
Relatório: A Câmara de Ensino do Conselho do ICHI recebeu para análise e parecer à proposta de 
Extinção da disciplina “Percepção Ambiental: teoria e Métodos” – optativa – 04 créditos – semestral – 
código 05040P – em vigência até o final do segundo semestre letivo de 2014 -  e a Criação da disciplina 
“Gestão da Paisagem: resiliência e capacidade adaptativa” – optativa – 04 créditos – semestral – a partir 
do primeiro semestre letivo de 2015, encaminhada pelo prof. Dr. Solismar Fraga Martins, coordenador 
do PPGeo/ICHI, através de memorando endereçado a profa. Dra. Derocina Alves Campos Sosa, 
diretora do ICHI. Consta da proposta os seguintes documentos: a) Mem. 75/2014 – CcurMestGeograf, 
de 15 de novembro de 2014 para a profa. Dra. Derocina Alves Campos Sosa (Diretora do ICHI), 
assinado pelo prof. Dr. Solismar Fraga Martins (Coord. do PPGeo/ICHI) cujo assunto é a Proposta de 
Extinção e Criação de Disciplina no PPGEO-FURG. No memorando consta a seguinte proposta: 
Extinção da disciplina “Percepção Ambiental: teoria e Métodos” – optativa – 04 créditos – semestral – 
código 05040P e a Criação da disciplina “Gestão da Paisagem: resiliência e capacidade adaptativa” – 
optativa – 04 créditos – semestral. b) Ofício dirigido ao prof.dr. Solismar Fraga Martins, em 25 de 
outubro de 2014, assinado pelo prof. Dr. Pedro de Souza Quevedo Neto solicitando a exclusão da 
disciplina “Percepção Ambiental: teoria e Métodos” – optativa – 04 créditos – semestral – código 05040P 
– CH 60 h/a, linha de pesquisa “Análise de Sistemas Naturais e Ambientais; inclusão da disciplina 
“Gestão da Paisagem: resiliência e capacidade adaptativa” – optativa – 04 créditos – semestral, no 
PPGeo-FURG. No mesmo ofício está anexado o programa completo desta disciplina a ser incluída, com 
os seguintes dados: – optativa – 04 créditos – semestral – Carga horária total: 60 horas – conteúdo 
programático – objetivos – referências - Ementa: Paisagem como sistema complexo adaptativo. 
Multifuncionalidade da paisagem e transformação. O desafio da proteção dos valores paisagísticos no 
contexto de mudanças. Pensamento Resiliente, capacidade adaptativa e gestão da paisagem. Vetores 
de mudança e conexões transescalares. Estados desejáveis e valoração da paisagem. c) Cópia da Ata 
06/2014, do Comitê Assessor do PPGeo-ICHI onde consta o assunto ‘criação e extinção de disciplina’ 
que foi aprovado pelos presentes. Voto do relator: Fundamentação:  a) A proposta de Extinção da 
disciplina “Percepção Ambiental: teoria e Métodos” -  optativa – 04 créditos – semestral – código 05040P 
– em vigência até o final do segundo semestre letivo de 2014 e da Criação da disciplina “Gestão da 
Paisagem: resiliência e capacidade adaptativa” – optativa – 04 créditos - semestral – a partir do primeiro 
semestre letivo de 2015 -  Ementa: Paisagem como sistema complexo adaptativo. Multifuncionalidade 
da paisagem e transformação. O desafio da proteção dos valores paisagísticos no contexto de 
mudanças. Pensamento Resiliente, capacidade adaptativa e gestão da paisagem. Vetores de mudança 
e conexões transescalares. Estados desejáveis e valoração da paisagem.. Encaminhada pelo prof. Dr. 
Solismar Fraga Martins, coordenador do PPGeo/ICHI, está bem fundamentada e devidamente 
esclarecida. O relator vota favoravelmente a esta solicitação. Após a apresentação o Parecer 017/2014 
da Câmara de Ensino foi posto em votação e aprovado por unanimidade pelo Conselho. b) Parecer 
018/2014. Assunto: Projeto de Ensino. Relatora: Rossana Madruga Telles Interessada: Luciana Souza 
Brito – Relatório: A Câmara de Ensino do Conselho do ICHI recebeu para análise e parecer o projeto de 
ensino “Autuação de processo e rotinas de protocolo no âmbito da administração pública federal”, o 
projeto visa oportunizar a prática de atividades de autuação de processo e rotinas de protocolo aos 
acadêmicos de Gestão Arquivística. Voto da relatora: O projeto apresenta os requisitos necessários para 
análise e aprovação. Posto em votação o Parecer 018/2014 foi aprovado por unanimidade. c) Parecer 
019/2014. Assunto: Relatório do Projeto de Ensino. Relatora: Rossana Madruga Telles Interessada: 
Luciana Souza Brito – Relatório: A Câmara de Ensino do Conselho do ICHI recebeu para análise e 
parecer o relatório de conclusão do projeto de ensino “Autuação de processo e rotinas de protocolo no 
âmbito da administração pública federal”, onde à responsável relata as atividades desenvolvidas 
durante a execução do projeto. Voto da Relatora: O relatório apresenta os requisitos necessários para 
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análise e aprovação. Posto em votação o Parecer 019/2014 foi aprovado por unanimidade. c) Parecer 
020/2014: Assunto: Alteração Curricular Psicologia Interessado: Prof. Dr. Egeu Esteves 
(coordenador do curso de Psicologia) Relatora: Rossana Madruga Telles. Após a apresentação do 
parecer e ampla discussão entre os membros do Conselho o Parecer 020/2014 foi baixado em 
diligência para que o mesmo seja instrumentalizado com documentos da área como a Ata do Núcleo 
Docente Estruturante, especificar as exclusões e inclusões de disciplinas. Incluir memorandos e atas 
das Unidades onde estão previstas as exclusões das disciplinas, formulários de alteração do QSL e 
também o envio dos documentos eletrônicos para facilitar a análise, a elaboração do parecer e também 
para apresentar aos Conselheiros. 4. Parecer da Câmara de Extensão: a) Parecer 016/2014. Assunto: 
Ações de Extensão. Interessados: Servidores do ICHI. Relator: Jaciel Gustavo Kunz. Relatório: A 
Câmara de Extensão do Conselho do ICHI recebeu para análise e parecer os seguintes documentos: 
Projeto de Evento – Ciclo de Palestras Quintas Urbanas, sob a coordenação do Prof. César Ávila 
Martins, e realização no período de 01/07/2014 a 31/12/2015. O projeto, cadastrado no SigProj, tem 
como principal objetivo proporcionar debates sobre possibilidades de análise e reflexão sobre o urbano 
e a cidade. 1) Projeto de Curso de Extensão – Informática e Internet: aspectos operacionais, sob a 
coordenação do Prof. Rodrigo Aquino de Carvalho, e realização no período de 10/10/2014 e 31/12/2014. 
O projeto, cadastrado no SigProj, tem como principal objetivo oferecer cursos sistemáticos para a 
iniciação à alfabetização digital. 2) Projeto Curso de Extensão – Zotero: introdução à gestão de 
referências bibliográficas”, sob a coordenação do Prof. Rodrigo Aquino de Carvalho, e realização no 
período de 01/12/2014 a 31/12/2014. O projeto, cadastrado no SigProj, tem como objetivo geral 
capacitar estudantes da FURG no uso do gestor de referências bibliográficas Zotero. 3) Relatório de 
Oficina – Oficina de Normalização, sob a coordenação da Profa. Márcia Carvalho Rodrigues, realizada 
entre 25/9/2014 e 30/10/2014. O projeto e o relatório, cadastrados no Sigproj, tiveram como objetivo 
central facilitar  a aplicação das normas técnicas ABNT para formatação de trabalhos acadêmicos no 
âmbito do curso de Biblioteconomia da FURG. Voto do relator: a) Fundamentação: O projeto de evento 
“Ciclo Palestras Quintas Urbanas” (1) se desenvolve por meio de palestras e mesas-redondas e se 
encontra consolidado. Não possui recursos financeiros próprios. Poderá eventualmente receber 
financiamento. Destina-se a amplo público. Assim, o projeto de extensão descrito anteriormente possui 
mérito e não apresenta irregularidades que impeçam sua aprovação. O projeto de curso “Informática e 
Internet: aspectos operacionais” (2) se desenvolve por meio de aulas expositivo-dialogadas e 
atividades práticas, divididas em cinco módulos. Não possui recursos financeiros próprios. Destina-se a 
amplo público. Assim, o projeto descrito anteriormente possui mérito e não apresenta irregularidades 
que impeçam sua aprovação. O projeto de curso “Zotero: introdução à gestão de referências 
bibliográficas” (3) se desenvolve por meio de aulas expositivo-dialogadas e atividades práticas. Não 
possui recursos financeiros próprios. Destina-se a público adequado. Assim, o projeto descrito 
anteriormente possui mérito e não apresenta irregularidades que impeçam sua aprovação. O relatório 
da “Oficina de Normalização” (4) atingiu satisfatoriamente os objetivos pretendidos, com destaque 
para a integração entre ensino e pesquisa. Assim, o relatório citado não apresenta irregularidades que 
impeçam sua aprovação. b) Parecer: Pelo exposto, aprovo as ações de extensão supracitadas (projetos 
e relatório) e encaminho para as providências cabíveis. Posto em votação o Parecer da Câmara de 
Extensão nº 016/2014 foi aprovado pelos Conselheiros. A Profa. Renata Braz Gonçalves destacou que 
os Cursos Informática e Internet: aspectos operacionais e Zotero: introdução à gestão de referências 
bibliográficas acontecem no Laboratório de Tecnologia da Informação – LTI e conta com a participação 
efetiva do técnico Carlos Edu Quadros e da estagiária Francieli Ariane Lehnen Muck. 5) Após a 
apresentação dos Pareceres das Câmaras foram encaminhados os seguintes assuntos: a) Calendário 
de reuniões do Conselho do ICHI 2015: Elisângela Gorete Fantinel apresentou o calendário e ficou 
definido pelos conselheiros que a reunião ordinária do mês de outubro será realizada no Câmpus de 
Santa Vitória do Palmar, além disso, ficou definido que os projetos deverão ser encaminhados para que 
a secretaria geral até o dia 22/12 para que os processos sejam distribuídos para as Câmaras no dia 
23/12. A Derocina Alves Campos Sosa e o Max Marcell Oliveira da Silva destacaram a necessidade de 
cumprir os prazos previstos no calendário e que este ficará disponível na página do ICHI – 
www.ichi.furg.br – posto em votação o Calendário 2015 foi aprovado pelo Conselho. b) Plano de 
Capacitação/Qualificação: foi apresentado o Plano de Capacitação/Qualificação encaminhado pelas 
seguintes áreas: Arquivologia, Biblioteconomia, Turismo, Eventos e Hotelaria com a previsão de 
afastamento dos docentes para qualificação, conforme o Anexo 01. As demais áreas, Arqueologia, 
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Geografia, História e Psicologia não encaminharam os seus Planos. Após ampla discussão ficou 
definido a aprovação dos planos apresentados pelas áreas acima mencionadas para os 
encaminhamentos necessários. Entretanto, as áreas que ainda não apresentaram os seus Planos 
deverão fazê-los para que sejam validados na próxima reunião ordinária do Conselho do ICHI que será 
realizada no dia 13 de janeiro de 2015. Ficou acordado que somente na sequência, será feita a 
aprovação geral com a consolidação de todos os Planos de Capacitação/Qualificação para 
encaminhamento à PROPESP. c) Reunião Extraordinária: a Diretora Derocina Alves Campos Sosa 
informou que no dia 16 de dezembro haverá uma reunião extraordinária e conta com a presença de 
todos. Na ocasião, a diretora Derocina Alves Campos Sosa informou que para esta reunião já existem 
assuntos que farão parte da pauta, dentre eles, a manifestação do Conselho sobre o pedido de 
afastamento, para Pós-Doutorado, da Profa. Dra. Maria Elida Farias Gluchy e que será analisado pela 
Câmara Administrativa. d) Conselho do ICHI: a Secretária Elisângela Gorete Fantinel informou que 
haverá alteração na composição do Conselho do ICHI para o ano de 2015. Considerando que os 
arquivos que iria apresentar não eram compatíveis com o programa do computador, neste sentido esta 
irá encaminhar as informações para os membros do Conselho, para a avaliação das áreas. A discussão 
deste tema e a definição dos membros do Conselho ocorrerão na reunião extraordinária do dia 16/12. 
Solicitou atenção para a avaliação do racional de composição do Conselho, a inclusão dos novos 
coordenadores eleitos, novos representantes de área, dos discentes e dos técnicos. Os membros da 
Câmara Administrativa solicitaram a indicação imediata de um membro docente para fazer parte da 
referida Câmara. A Profa. Renata Braz Gonçalves sugeriu que quando houver muitos processos para 
relatar poderia ser usado o critério do COEPEA, onde os processos são encaminhados para outra 
Câmara, à votação final do parecer fica com a Câmara Administrativa, por exemplo, mas outras 
Câmaras podem ser acionadas. A proposta foi acolhida pelo Conselho. 6) Assuntos Gerais: a) Evento 
Nacional do PROEXC: A Profa. Denise Maria Maciel Leão e o Prof. Daniel Prado compartilharam a 
experiência de terem participado do Encontro Nacional de Coordenadores de Ações de Extensão que 
aconteceu em Brasília no início do mês de dezembro. A delegação do Rio Grande do Sul era a maior e 
a da Furg era a mais expressiva em número de participantes. A Pró-Reitora de Extensão, Lucia de 
Fátima Socoowski de Anello, fez questão da participação de todos e não mediu esforços para que isso 
fosse possível. Os professores destacaram que foi uma experiência ímpar, e de grande aprendizado, 
pois o encontro teve a palestra do prof. Antônio Nova que falou do papel da Universidade que é, dentre 
outras ações, o de fomentar a criação de raízes e identidade, de desenvolver o senso de pertencimento. 
Mencionaram que dentre as atividades realizadas tiveram grupos de discussões permitiram a troca com 
diferentes universidades, concepções e práticas de extensão, pontos positivos e de melhorias no 
processo. Destacaram que o investimento em ações de extensão é considerável e os recursos 
aumentaram de R$ 4 milhões para R$ 82 milhões. Mencionaram que além deles também participaram 
pelo ICHI a professora Carmem Schiavon. b) Consulta para a Direção do Câmpus de Santa Vitória 
do Palmar: o Prof. Maurício Ragagnin Pimentel informou que está acontecendo à consulta para a 
Direção do Câmpus de Santa Vitória do Palmar. A técnica Vanessa dos Santos Moura informou que a 
Secretaria do ICHI visando a melhor gestão e otimização das atividades desenvolvidas encaminhou 
algumas orientações e demandas: c) Solicitação de Viaturas: As viaturas deverão ser solicitadas com 
10 dias de antecedência, seguindo as orientações da FURG; Pedidos só serão aceitos via formulário 
específico e deverão ser feitos pelo professor, não serão aceitos pedidos feitos por e-mail e pelos 
estagiários; Haverá um limite de alteração do pedido de viatura, pois de acordo com a Secretaria teve 
caso de ter que alterá-lo 27 vezes. d) Planos de Ensino: a Secretaria identifica que muitas vezes os 
planos de ensino não estão inseridos no sistema, geralmente são os professores substitutos que 
deixam em aberto. Esta informação é importante, pois os alunos solicitam aproveitamento de estudos 
em outros cursos ou universidades. A Diretora Derocina Alves Campos Sosa solicitou a área que estas 
pendências devem ser encaminhadas para ela para que possa dar os encaminhamentos necessários. O 
técnico Max Marcell Oliveira da Silva mencionou que além deste ponto também tem a questão da 
necessidade de fazer uma gestão do contrato destes professores substitutos, pois os mesmos muitas 
vezes saem da FURG e o Instituto precisa garantir a entrega de chaves, materiais, equipamentos, 
cadernos de chamada além de reforçar o contato com a PROGEP em relação à necessidade de atentar 
para estas situações, alinhando com as Unidades a rescisão do contrato e a entrega de todos os 
materiais e documentos. e) Ar Condicionado: a Secretaria solicitou a previsão da instalação de um ar 
condicionado, informando que a temperatura já chegou a 33 graus. Destacou que na secretaria há 
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expediente nos três turnos (12 horas) e o calor prejudica tanto o desempenho para a realização das 
atividades quanto à saúde. Solicitou a viabilidade de colocação de insufilm ou ventiladores. O técnico 
Paulo Afonso Pires Junior informou que o ar condicionado foi solicitado antes da mudança para o prédio, 
pelo tamanho das salas os técnicos dimensionaram a instalação de um ar de 18.000 btus. Disse que 
frequentemente entra em contato com a Proplad e esta informou que o processo de compra será 
finalizado em dezembro. A Diretora Derocina Alves Campos Sosa solicitou que fosse feito contato 
novamente com a área responsável para verificar a previsão de instalação do ar. f) Cadernos de 
Chamada: a técnica Elisangela Gorete Fantinel chamou novamente a atenção sobre a necessidade dos 
professores entregarem, ao final de cada semestre, os seus cadernos de chamada. Destacou que este 
documento é importante e precisa ficar arquivado por 20 anos. A profa. Leni Beatriz Correia Collares 
citou o exemplo da UCPEL onde os registros eram feitos eletronicamente e ao final do semestre o 
mesmo era impresso e assinado e disse que entendia que a FURG deveria fazer o mesmo. O técnico 
Max Marcell Oliveira da Silva mencionou que isso vai além do ICHI, de qualquer forma podemos 
encaminhar a demanda de melhoria do sistema acadêmico para a Pró-Reitoria de Graduação, pois é só 
ela que pode acionar o Núcleo de Tecnologia da Informação para solicitar as alterações necessárias. O 
professor Mateus de Moura Rodrigues solicitou que esta demanda fosse encaminhada à PROGRAD 
pelo ICHI para que se avalie a possibilidade de criação de um módulo no sistema pelo NTI, onde o 
professor possa lançar os diários de classe e, ao fim do semestre, dar fechamento ao mesmo dentro de 
um prazo estipulado no calendário da universidade, a exemplo do que é feito com o lançamento das 
notas e frequências. g) Carteira de Identificação Profissional: a Profa. Rossana Madruga Telles 
solicitou encaminhar à demanda para a PROGEP para a elaboração de uma carteira profissional para 
informar que é funcionária da FURG. O Prof. Daniel Prado colocou que no sistema SIAGEP é possível 
imprimir um documento em que tem a informação da Instituição em que trabalha. O prof. Danilo 
Vicensotto Bernardo disse que em reuniões passadas do Conselho do ICHI foi levantado a possibilidade 
de se fazer um levantamento de interessados em ter um crachá e pediu para retomar este assunto pois, 
de acordo com o professor, considera importante esta identificação. A Diretora Derocina Alves Campos 
Sosa pediu para fazer este levantamento e verificar a viabilidade de recursos financeiros do ICHI. h) 
Desta de Final de Ano do ICHI: A Diretora Derocina Alves Campos Sosa convidou todos os servidores 
para participarem da Confraternização do ICHI que será realizado no dia 18 de dezembro no Crioulinho 
a partir das 20 horas. Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata, que vai assinada pela 
senhora Diretora e por mim, Elisângela Gorete Fantinel, secretária. 

 
 

__________________________________________ 
Profª. Drª. Derocina Alves Campos Sosa 

Diretora do ICHI 
 
 
 

__________________________________ 
 

Elisângela Gorete Fantinel 
Secretária Geral



 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG 
INSTITUTO DE CIÊNCIAS HUMANAS E DA INFORMAÇÃO – ICHI 
REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO - ATA 021/2014 

PÁGINA 9 DE 12 
 9

 
ANEXO 01 

Plano de Capacitação/Qualificação 
- Arquivologia, Biblioteconomia, Turismo, Eventos e Hotelaria – 

 

PLANO DE QUALIFICAÇÃO/CAPACITAÇÃO DOCENTE 2015 -2016 
 

ÁREA: ARQUIVOLOGIA 
 

Plano de Capacitação ICHI - 2015 - 2017 
 ÁREA: ARQUIVOLOGIA 

Nome Completo do Docente Período de Afastamento 
Capacitação 

Nome do Curso Local 
Mestrado Doutorado Pós-Doutorado 

Luciana Souza de Brito 

2016 
  x   

Programa de Pós-Graduação em Ciência da 

Informação UFMG 

2016 
  x   

Programa de Pós-Graduação em Ciência da 

Informação UFSC 

2016 
  x   

Programa de Pós-Graduação em Ciência da 

Informação UFF 

Roberta Pinto Medeiros 

2016 
  x   

Programa de Pós-Graduação em Ciência da 

Informação UFMG 

2016 
  x   

Programa de Pós-Graduação em Ciência da 

Informação UFSC 

2016 
  x   

Programa de Pós-Graduação em Ciência da 

Informação UFF 

Evelin Melo Mintegui 2016 
  x   

Programa de Pós-Graduação em Ciência da 

Informação UFMG 
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2016 
  x   

Programa de Pós-Graduação em Ciência da 

Informação UFSC 

2016 
  x   

Programa de Pós-Graduação em Ciência da 

Informação UFBA 

2016 
  x   

Programa de Pós-Graduação em Ciência da 

Informação UFF 

Mateus de Moura Rodrigues 

2017 
  x   

Programa de Pós-Graduação em Ciência da 

Informação UFMG 

2017 
  x   

Programa de Pós-Graduação em Ciência da 

Informação UFSC 

2017 
  x   

Programa de Pós-Graduação em Ciência da 

Informação UNESP 

2017 
  x   

Programa de Pós-Graduação em Ciência da 

Informação UFF 

Dhion Carlos Hedlund 

2017 

  x   

3º Ciclo (Doutoramento) em Informação e 

Comunicação em Plataformas Digitais 

Universidade 

do Porto - 

Portugal 

2017 
  x   

Programa de Pós-Graduação em Ciência da 

Informação UFSC 

2017 
  x   

Programa de Pós-Graduação em Ciência da 

Informação UNESP 
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ÁREA: BIBLIOTECONOMIA 
 

 

Plano de Capacitação ICHI - 2015 - 2018 
 ÁREA: BIBLIOTECONOMIA 

Nome Completo do Docente Período de Afastamento 
Capacitação 

Nome do Curso Local 
Mestrado Doutorado Pós-Doutorado 

Fabiano Couto 2013/1 a 2016/2 
  x   

Informação e Documentação-

Universidade de Barcelona Espanha 

Rodrigo Aquino 2015/1 a 2018/2 
  x   

Informação e Comunicação -

FABICO/UFRGS Porto Alegre 

Márcia Rodrigues 2015/2 a 2018/1 
  x   

Memória Social e Patrimônio Cultural -

UFPEL Pelotas 

Renata Braz Gonçalves 2015/2 e 2016/1     x Universidad Complutense de Madrid Espanha 

Gisele Vasconcellos Dziekaniak 2016/2 e 2017/1     x   

 Maria de Fátima 2017/2 e 2018/1     x Information Science IllinoisUniversity/EUA 

Angélica Miranda  2016/2 e 2017/1      x     

Cláudio Renato Moraes 2017/2 e 2018/1       x     

Jarbas Greque Acosta 2017/1 a 2018/2 x     
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ÁREAS: TURISMO, HOTELARIA E EVENTOS 
 

Plano de Capacitação ICHI - 2015 - 2016 
 ÁREAS: TURISMO, HOTELARIA E EVENTOS 

Nome Completo do Docente Período de Afastamento 

Capacitação 

Nome do Curso Local Mestrado Doutorado Pós-Doutorado 

Maurício Ragagnin Pimentel mar. 2015 a dez.2016   x   Geografia UFRGS 

Melise de Lima Pereira mar. 2015 a dez .2017   x   Turismo UNIVALI 

Krisciê Pertile mar. 2015 a dez. 2017   x   Ciências Humanas - Interdisciplinar UFSC 

Angela Teberga de Paula mar. 2016 a  dez. 2018   x   Políticas Sociais UCPEL ou UNB 

 


