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ICHI em números: nossa atuação 

• 85 Professores. 

• 21 Técnicos (05 em Santa Vitória do 
Palmar e 16 em Rio Grande) 

• 01 professor visitante 
• 04 professores substitutos 

• Câmpus de Santa Vitória do 
Palmar 

• Câmpus Carreiros - Rio 
Grande 

• 28 Laboratórios 

• 03 Mestrados: 
• PPGeo – 45 alunos e 05 especiais 
• PPGH – 44 alunos e 10 especiais 
• PROFHIST- 05 alunos  
• 02 Especializações EAD 
• Atuação dos docentes do ICHI em 

8 mestrados  e 6 especializações. 

• 11 Cursos 
• 01 Área 
• 1146Alunos 

 
• Atuação dos docentes em 39 

cursos de graduação 

Graduação 
Pós -

Graduação 

Equipe 
Infra-

estrutura 



2011 a 2022 

  

  

Plano de aplicação de recursos - COEPEA 

Recursos disponíveis para o ICHI em 2014 
 

 Recursos financeiros 

Distribuído 

Capital 80.789,94 

Custeio 109.742,00 

Total da Unidade 190.531,94 

Diárias e passagens limite máximo 48.517,50 
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Em reunião de Conselho da Unidade, ficou decido que os 

recursos de Capital e de Diárias e Passagens, seriam 

divididos pelas áreas, ficando da seguinte forma: 

 Recursos financeiros: planejado x realizado 

DIVISÃO POR ÁREA 

CURSOS Capital Utilizado Diárias e passagens Utilizado 

Arqueologia R$ 8.976,66   R$  8.525,00  R$ 5.390,83  R$  4.431,76  

Arquivologia  R$ 8.976,66  R$  8.679,62 R$ 5.390,83  R$  5.518,40  

Biblioteconomia  R$  8.976,66  R$  9.034,30 R$ 5.390,83  R$  4.000,69  

Geografia  R$  8.976,66  R$  8.700,50  R$ 5.390,83  R$  1.668,86  

História  R$  8.976,66  R$ 2.500,00 R$ 5.390,83  R$  2.715,60  

Psicologia  R$  8.976,66  R$  - R$ 5.390,83  R$  5.017,11  

Sociologia  R$  8.976,66 R$     3.100,00  R$ 5.390,83 R$     671,88  

Turismo  R$  8.976,66  R$  9.454,00  R$ 5.390,83  R$  5.207,85  

Secretaria  R$  8.976,66  R$     2.848,78  R$ 5.390,86  R$     711,75  

Total R$ 80.789,94 R$ 52.842,20 R$ 48.517,50 R$ 29.943,90 
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Foram realizadas 22 reuniões: 

 12 reuniões ordinárias 

 10 reuniões extraordinárias  

Conselho do ICHI 

Além da avaliação de 71 ações as Câmaras Administrativas, de 

Ensino, Pesquisa e Extensão do Conselho do ICHI também 

avaliaram mais 91 demandas referente a relatórios, avaliação 

de criação de novos cursos, alteração curricular, concursos, normas 

de laboratórios, solicitações dos acadêmicos, orçamento, 

afastamentos, redistribuições, dentre outros. 
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71 ações/projetos de ensino, pesquisa e extensão foram 

aprovadas no Conselho do ICHI.  

Ações de Ensino, Pesquisa e Extensão 
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Ações de Ensino Pesquisa e Extensão 

Áreas 2013 2014 

Ensino 11 8 

Pesquisa 36 32 

Extensão 65 31 

Total 112 71 



2011 a 2022 

Ações de Ensino, Pesquisa e Extensão 

Algumas ações e projetos: 

 
●Núcleo Universitário da Terceira Idade – NUTI; 
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Ações de Ensino, Pesquisa e Extensão 

Algumas ações e projetos: 
 

●Curso de especialização em ensino de sociologia no ensino médio – EAD; 
 

●Curso de Extensão em segurança pública, prisões e democracia; 
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Ações de Ensino, Pesquisa e Extensão 

Algumas ações e projetos: 
 
●Congresso Internacional 1964 - 2014 - o cinquentenário do golpe que ceifou o processo 

democrático: história e memória; 

●I Jornada Clínica da Rede Municipal de Atendimento em Saúde Mental; 

●II Simpósio de Sociologia da FURG. I Encontro sobre Segurança Pública e 

Conflitualidades; 
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Ações de Ensino, Pesquisa e Extensão 

Algumas ações e projetos: 
 

●XX Semana Acadêmica de Geografia e 

I Semana Integrada PPGEO; 

●II Jornada Gaúcha de História Ambiental; 

●II Seminário de História e Patrimônio; 
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Ações de Ensino, Pesquisa e Extensão 

Algumas ações e projetos: 
 

●III Semana Acadêmica do Curso de Turismo Binacional da FURG;  

●XVII Semana Acadêmica do Curso de Biblioteconomia; 

●XX Jornada de Ensino de História e Educação: 20 anos de 

 pesquisa e ensino de história. 
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Ações de Ensino, Pesquisa e Extensão 

Outras ações e projetos: 
 

●1º Ciclo de Palestras da Arqueologia realizado pela acadêmica Marina Lopes; 

●Implantação de biblioteca no Cárcere; 

●Organização dos acervos da Alfândega da Receita Federal do Rio Grande; 
 

●Avaliação e promoção do desenvolvimento positivo entre jovens em situação de 

vulnerabilidade social; 
 

●Mobilidade turística na fronteira Chuí-Brasil/Chuy-Uruguai; 

●Inclusão Digital através do Laboratório de Fontes de Informações Digitais do Sistema 

de Bibliotecas da FURG; 
 

●Estudos Arqueológicos dos Sítios Litorâneos de Naufrágio do Rio Grande do Sul; 
 

●Memória Biblio: Institucional do curso de Biblioteconomia da Furg; 

 
 

. 
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Ações de Ensino, Pesquisa e Extensão 

Outras ações e projetos: 
 
 
 
 

●Análise geoambiental do município de Rio 

Grande – RS; 
 

●Programa de Salvamento Arqueológico na 

Praça Tamandaré: cotidiano e excluídos na 

modernidade riograndina; 
 

●Acessibilidade pela Deficiência Visual; 
 

●Ciclo de Palestras Quintas Urbanas. 

●V CITES -  Congresso Internacional de 

Turismo do Extremo Sul de 27 a 28 de 

novembro de 2014. Participação do  Coral 

da FURG no encerramento do evento. 
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 Projeto Multidisciplinar 

envolvendo as áreas 

de Arquivologia, 

Biblioteconomia, 

Geografia e História 

A atividade teve seu 
foco nas  localidades 

Molhes da Barra, do 

Porto Novo, Porto 

Velho, em Rio Grande 

e Cocuruto em São 

José do Norte.  
 

Fonte: Relatório Final, 2014 – Ata 

018/2014 Conselho 

Ações de Ensino, Pesquisa e Extensão 

Algumas ações e projetos: 

 
● Sistema Integrado de Gestão do Complexo Cultural do Porto do Rio 

Grande 



 

 

 

 

Algumas ações e projetos: 

● Ciclo de Palestras do Turismo sobre as linhas de pesquisas dos docentes do curso 

durante o semestre. 

Ações de Ensino, Pesquisa e Extensão 

●Mesa-redonda com o tema 

"Perspectivas do mercado de trabalho 

de hotelaria no Rio Grande do Sul", em 

alusão ao Dia do Hoteleiro, celebrado 

em 9 de novembro. 



 

 

 

 

● Evento “Porto Sol” com passeio de bicicleta e picnic no Porto de Santa Vitória 

integrando acadêmicos do Curso de Turismo e a comunidade local. 

● Concurso para símbolo do curso de Hotelaria. 

Ações de Ensino, Pesquisa e Extensão 



 

 

 

 

●  Concurso fotográfico "Olhares sobre Santa Vitória" vinculado ao projeto de 

extensão "A imagem de Santa Vitória do Palmar (RS), Brasil, sob o olhar da 

população local”. 

 

Ações de Ensino, Pesquisa e Extensão 



Reunião do Conselho do ICHI 

Reunião do Conselho do ICHI no Campus de 

Santa Vitória do Palmar 
 

No dia 11 de novembro, o Conselho ICHI realizou 

a reunião ordinária no Campus da FURG em 

Santa Vitória do Palmar.  O encontro discutiu a 

pauta relativa a Unidade. Além disso, foi realizado 

um almoço, visitações às instalações do Campus 

e, ao final, uma confraternização entre servidores 

e acadêmicos. 



Reunião do Conselho do ICHI 

Reunião Ordinária: toda a 2ª terça-feira de cada mês. 

Calendário disponível no site do ICHI: www.ichi.furg.br 

Reunião no Câmpus de Santa Vitória do Palmar 
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Site do ICHI 

Novo site do ICHI como um canal de comunicação com 

os acadêmicos, servidores e comunidade. 
 

•Acessos: 7.243 acessos em 2013 e em 2014 totalizaram 16.500 

acessos; 
•Melhorias nos formulários: solicitação de viaturas, Pedidos de 

compras, de solicitação de serviço, material do almoxarifado ou 

compra de material; 

•Procedimentos e Deliberações: Normas dos Laboratórios; 

Procedimentos;  Atas do Conselho;  

• Publicação: notícias e divulgação das ações dos cursos, ações 

desenvolvidas pelas áreas e pelos servidores do ICHI. 

 www.ichi.furg.br 



 www.ichi.furg.br 



Acolhida Cidadã 

A proposta da Acolhida Cidadã foi constituída de duas etapas: 

• Coordenações de Curso juntamente com os Diretórios Acadêmicos, onde 
as ações foram focadas em atividades que apresentassem as 
particularidades de cada cursos e a Direção, que realizou uma 
apresentação institucional para todos os cursos e lançou a 2ª edição da  
campanha “Árvore da Solidariedade”. 

Essa iniciativa fez parte da proposta de Acolhida Cidadã dos cursos de 

Graduação do Instituto que contou com o apoio e a participação dos 

acadêmicos e servidores na mobilização e doação de livros infantis, 

brinquedos, jogos educativos, agasalhos e alimentos. 



Acolhida Cidadã 
 

Ações da campanha Árvore da Solidariedade 2014: 
 

Alunos da FURG: parte dos calçados e roupa foi doado para os alunos da FURG que aconteceu 

através do evento chamado “Brechó: Árvore da Solidariedade", no qual os estudantes, que 
estão cadastrados nos subprogramas da Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis (Prae), de forma 
solidária, receberam e trocaram agasalhos.   

 

Empresa HAGG: os donativos excedentes de roupas e 

calçados foram disponibilizados para  os colaboradores 

que prestam serviço para a FURG. 
 

 



Acolhida Cidadã 
 

Ações da campanha Árvore da Solidariedade 2014: 
 

Creche Doe Amor: No dia 4 de junho, parte dos donativos arrecadados foram entregues à creche 

Doe Amor - Rio Grande. Além das doações dos livros e brinquedos educativos, roupas infantis e 
alimentos, as acadêmicas dos cursos de Biblioteconomia e Psicologia realizaram uma atividade 
especial: a Hora do Conto, na qual as crianças da creche participaram ativamente.  
 



Acolhida Cidadã 
 

Ações da campanha Árvore da Solidariedade 2014: 
 

Hospital Municipal de São José do Norte: No dia 25 de junho, mais uma parcela dos donativos 
arrecadados foram entregues ao Hospital Municipal de São José do Norte. De acordo com a 
equipe, as doações foram muito bem vindas, pois os livros e brinquedos educativos irão 

proporcionar aos pacientes internados momentos de descontração e diversão através do projeto 
desenvolvido pelo setor de psicologia do hospital.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

As ações objetivaram proporcionar atividades de acolhimento e integração aos calouros de 

seus cursos e integrar o Programa de Acolhida Cidadã/Solidária da FURG (Deliberação nº 

164/2010 do COEPEA), o qual valoriza as ações de solidariedade e responsabilidade social e 

desestimular o trote violento. 



Semana Aberta 
 

CURSOS DATA HORÁRIO LOCAL Proposta de Atividades

03/dez 14h 4216 Conversando com a Arqueologia

03/dez 15h às 16h30min. LEPAN - L'ARTE - LIBER Visitas aos laboratórios

Arquivologia 03/dez 13:30 às 17:30 Sala de Reuniões ICHI Conversando com a Arquivologia

Biblioteconomia 04/dez 10h às 11h30min

 Laboratório de Tecnologia da 

Informação Documentária - 

LTI - Pav. 4, sala 4107

Conversando com o Curso de Biblioteconomia: 

Apresentação do curso e conversa com 

professores e alunos

Geografia Licenciatura e Bacharelado 04/out 15h30min. às 17h. Sala de Reuniões ICHI
Conversando com a Geografia e Visitas nos 

Laboratórios

História Licenciatura e Bacharelado 04/dez 14h às 15h Sala de Reuniões ICHI Conversando com o Curso de História

Psicologia 03/dez 14h30min às 16h30min Prédio da Psicologia 

1) Recepção PET

2) História do curso de Psicologia na FURG, 

dúvidas e informações sobre o curso

3) Visitação à clínica e aos laboratórios

4) Entrega do panfleto confeccionado com 

informações sobre o curso de Psicologia

5) Apresentação do vídeo da Acolhida 2014

6) Dinâmica e roda de conversa sobre 

perspectivas do futuro 

Arqueologia

CRONOGRAMA SEMANA ABERTA ICHI

O campus de Santa Vitória do Palmar recebeu em torno de 120 pessoas, representando escolas 

do centro da cidade e do Curral Alto, 90km da sede. 

As atividades incluíram acolhida, exibição de produções audiovisuais sobre Hotelaria produzidos 

pelos alunos do curso (“cine pipoca”), explanação sobre os cursos e respectivas áreas de 

atuação profissional, divulgação das principais atividades do Grupo PET Turismo, Furgtur (roteiro 

orientado pelas instalações do campus). Teatro, sob forma de esquete, do grupo (Trupe do 

Campus Cênico), formado por alunos dos cursos de Turismo e Hotelaria. 



Avaliação Institucional 
 

A Auto-avaliação aconteceu entre os dias 06/10 e 26/10 com uma pesquisa online de opinião 

discente, docente e técnico-administrativa e no dia  14/11/2014 foi realizado uma reunião com 

os servidores e discentes do ICHI para apresentar o resultado da pesquisa destacando os pontos 

fortes e os pontos de melhoria e foi elaborado, em conjunto com os participantes as propostas de 

ações e encaminhamentos das demandas.  



 

 

 

 

No dia 18 de dezembro através do projeto de extensão 
Natal Solidário da FURG - câmpus Santa Vitória do Palmar foi 
realizada uma confraternização com cerca de 30  idosos 
residentes na Pousada da Vovó para a entrega das doações 
de alimentos arrecadados junto a comunidade universitária 

(servidores, alunos e terceirizados).  

A receptividade da 
técnica em enfermagem 
Jenifer Selayran, 
responsável pela 
entidade beneficiada, e 
o apoio financeiro e 

técnico da PRAE 
tornaram possível a 
concretização desta 
ação solidária. 

Natal Solidário SVP 



 

 
Aniversário de 45 anos da FURG - Time do ICHI 
 
 

Festa de Final  
de Ano 
 



   Revistas 


