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Aos dez dias do mês de março de 2015, às 14h, na sala de reuniões do ICHI, Campus Carreiros, foi 
realizada a reunião ordinária do Conselho do Instituto de Ciências Humanas e da Informação com a 
presença dos seguintes membros: Cassiane de Freitas Paixão, Danilo Vicensotto Bernardo, Denise 
Maria Maciel Leão, Eder Bayer Maier, Egeu Gomez Esteves, Jarbas Greque Acosta, José Alberione 
dos Reis, Juarez José Rodrigues Fuão, Letícia Langlois Oliveira, Leni Beatriz Correa Colares, Max 
Marcell Oliveira da Silva, Rodrigo Santos de Oliveira, Simone Emiko Sato, Vanessa dos Santos Moura, 
Vinícius Lisboa Nunes. Angélica Corvello Schwalbe foi representada por Elisângela Gorete Fantinel, 
Melise de Lima Pereira representou Jaciel Gustavo Kunz, Priscila Gayer representou Luciene Imes 
Baptista, Daniel Porciúncula Prado representou Júlia Silveira Matos, Sergio Renato Lampert 
representou Mateus de Moura Rodrigues. Não estiveram presentes e justificaram a ausência Angela 
Teberga de Paula, Dhion Carlos Hedlund, Solismar Fraga Martins, Gisele Vasconcelos Dziekaniak. 
Não justificaram a ausência Jussemar Weiss Gonçalves, Valesca Rodrigues Soares, Sabrina Simões 
Correa, Guilherme Couto Berndt e Maria do Carmo Brandão Schwab.  Ao iniciar a reunião, a Diretora 
do Instituto de Ciências Humanas e da Informação, Prof.ª. Drª. Derocina Alves Campos Sosa deu as 
boas vindas aos participantes e desejou um excelente inicio de ano letivo para todos. Na sequência 
iniciou a apresentação das Indicações que estiveram sob a sua responsabilidade: 1) Indicações: a) 
Indicação 006/2015: Assunto: Indicação de homologação dos atos e resultados do processo 
seletivo simplificado para contratação de Professor Substituto da área de Biblioteconomia. 
Relatório: A Direção do ICHI recebeu para análise e parecer o relatório atos e resultados do processo 
seletivo simplificado para contratação de Professor Substituto da área de Biblioteconomia. A 
documentação segue em anexo e está de acordo com a Deliberação 081/2014. Os candidatos 
aprovados foram pela ordem de classificação Desiré Amaral Lobo nota final  5,92; Thiago Moreira nota 
final 5,49 e Juliane Soares nota final 5,13 sendo indicada para contratação Desiré Amaral Lobo. 
Conclusão: Pelo exposto, Direção indicou para aprovação atos e resultados do processo seletivo 
simplificado para contratação de Professor Substituto da área de Biblioteconomia. A documentação 
segue em anexo e está de acordo com a Deliberação 081/2014. Os candidatos aprovados foram pela 
ordem de classificação Desiré Amaral Lobo nota final 5,92; Thiago Moreira nota final 5,49 e Juliane 
Soares nota final 5,13 sendo indicada para contratação Desiré Amaral Lobo.  Posto em votação a 
Indicação 006/2015 foi aprovada por unanimidade pelos Conselheiros. b) Indicação 007/2015: 
Assunto: Indicação de alteração no cronograma financeiro do projeto Endosso Institucional- 
Gestão e Valorização do Patrimônio Arqueológico. Relatório: a Direção do Instituto recebeu para 
análise e parecer alteração no cronograma financeiro do projeto Endosso Institucional- Gestão e 
Valorização do Patrimônio Arqueológico coordenado pela professora Beatriz Valadão Thiesen. Os 
ajustes no cronograma são de alteração do recurso que será investido em equipamentos para o 
projeto. Conclusão: Pelo exposto, a Direção indicou para aprovação a alteração no cronograma 
financeiro do projeto supracitado. Posto em votação a Indicação 007/2015 foi aprovada por todos os 
conselheiros. Solicitou autorização para mais duas indicações referentes aos afastamentos para 
Doutorado das professoras Melise de Lima Pereira e Krisciê Pertile, considerando a documentação 
apresentada e também as liberações das áreas e da aprovação de afastamento das referidas 
professoras no Plano de Capacitação aprovado pelo Conselho do ICHI. O Conselho autorizou as 
Indicações.  c) Indicação 008/2015: Assunto: Afastamento para Doutorado Profa. Krisciê Pertile.  
Relatório: A Direção do ICHI recebeu para análise e parecer os documentos de afastamento da Profa. 
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Krisciê Pertile para realizar o curso de Doutorado Interdisciplinar em Ciências Humanas, área de 
concentração Sociedade e Meio Ambiente na Universidade Federal de Santa Catarina, em 
Florianópolis. O afastamento da referida professora é integral e corresponderá ao período de 
01/04/2015 a 01/04/2018, com ônus limitado, mantida apenas a remuneração do cargo efetivo. O 
afastamento da referida professora foi aprovado pela área de Turismo e o Plano de 
Capacitação/Qualificação foi registrado e aprovado junto ao Conselho do ICHI.  Conclusão: Pelo 
exposto, a Direção indicou para aprovação o afastamento da Profa. Krisciê Pertile para a realização 
do curso de Doutorado no período de 01/04/2015 a 01/04/2018. Posto em votação a Indicação 
008/2015 foi aprovada pelos Conselheiros. d) Indicação 009/2015: Assunto: Afastamento para 
Doutorado Profa. Melise de Lima Pereira. Relatório: A Direção do Instituto recebeu para análise e 
parecer os documentos de afastamento da Profa. Melise de Lima Pereira para realizar o curso de 
Doutorado em Turismo e Hotelaria, área de concentração Planejamento e Gestão do Turismo e 
Hotelaria na Universidade do Vale do Itajaí - UNIVALI, no Balneário Camburiú – Santa Catarina. O 
afastamento da referida professora é integral e corresponderá ao período de 01/08/2015 a 01/08/2018, 
com ônus limitado, mantida apenas a remuneração do cargo efetivo. O afastamento da referida 
professora foi aprovado pela área de Turismo e o Plano de Capacitação/Qualificação foi registrado e 
aprovado junto ao Conselho do ICHI.  Conclusão: Pelo exposto, a Direção indicou para aprovação o 
afastamento da Profa. Melise de Lima Pereira para a realização do curso de Doutorado no período de 
01/08/2015 a 01/08/2018. Posto em votação a Indicação 009/2015 foi aprovada pelo Conselho. Após 
a apresentação das indicações a Diretora Derocina Alves Campos Sosa passou a palavra para os 
membros das Câmaras, prof. Egeu Gomez Esteves que apresentou as seguintes demandas: 2) 
Câmara Administrativa: a) Despacho da Câmara Administrativa sobre o processo de Eleição 
para Representante dos Técnicos Administrativos em Educação no Conselho do ICHI – 
Mandato 2015 -2016. Interessada: Derocina Alves Campos Sosa. Relator: Solismar Fraga Martins. 
Relatório: “Este relator entende que a escolha dos representantes técnico-administrativos no 
Conselho da unidade possa ser realizada até mesmo numa reunião junto à direção ou vice-direção do 
ICHI, no entanto, houve a formalização das normas do processo eleitoral para representante dos 
técnicos administrativos em educação e o posterior questionamento por parte de um dos candidatos 
em relação ao processo. O relator entende que esse processo deva baixar em diligencia a fim de que 
seja sanada uma questão não explícita no processo. Se a escolha dos técnicos foi por formalizar a 
escolha dos representantes para o mandato 2015-2016 deveriam ter incluído a escolha dos suplentes, 
o que não ocorreu. Se hoje o ICHI dispõem de 20 técnicos em educação, este relator entende que 
deva ter no mínimo dez candidatos para que sejam preenchidos os cinco titulares e seus respectivos 
suplentes.” Na sequência o Conselheiro Max Marcell Oliveira da Silva informou que foi ele quem 
entrou com o recurso, pois havia identificado 15 erros e não tinha identificado a questão apontada 
pelo conselheiro Solismar referente aos suplentes e mencionou que gostaria de apresentá-los, 
apontando especialmente o nº de votos totais do processo. Destacou também que pelos cálculos 
feitos juntamente com o Chefe da Secretaria Geral dos Conselhos, Jorge Bastos, o número de 
representantes dos técnicos seriam 04 pessoas e não 05. A Secretária Geral Elisângela Gorete 
Fantinel informou que antes de chegar ao número de 05 de representantes também conversou com 
Jorge Bastos da Secretaria dos Conselhos para entender o racional e efetuar o cálculo, e este número 
foi apresentado em uma reunião do Conselho do ICHI. Havendo divergência neste número salientou a 
necessidade de confirmação. A Diretora Derocina contextualizou o processo e disse que a eleição se 
fez necessária considerando que tinham mais candidatos interessados do que vagas e de acordo com 
o que foi colocado no despacho elaborado pelo Conselheiro Solismar Fraga Martins ela encaminha 
para a decisão do Conselho quanto a anular o processo eleitoral e refazê-lo novamente, sendo que as 
Normas deverão ser aprovadas pelo Conselho do ICHI. Os Conselheiros aprovaram o 
encaminhamento feito pela Diretora. b) Parecer 006/2015: Assunto: Relatório de Afastamento para 
Doutorado. Interessado: Fabiano Couto Corrêa da Silva. Relator: Egeu Gomez Esteves. Relatório: A 
Câmara Administrativa do Pleno do Conselho do ICHI recebeu em 25 de fevereiro de 2015, para 
análise e parecer, o Relatório número 04 (referente ao segundo semestre de 2014) do afastamento 
para Doutorado do professor Fabiano Couto Corrêa da Silva, no programa de pós-graduação em 
“Información y Documentación em la Sociedad del Conocimiento” da Universitat de Barcelona. 
Encontram-se relacionados no relatório: 1) Lista das publicações de 2014, constando três documentos, 
sendo um artigo, uma apresentação de pôster em conferência científica e um documento técnico. 2) 
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Lista das participações em eventos científicos, em que consta a participação em um seminário e em 
duas oficinas. Consta ainda do relatório que a tese encontra-se em execução e um texto no qual 
apresenta o assunto da tese e a situação de seu desenvolvimento, sob orientação de Ernest Abadal 
Falgueiras, quem avaliou o processo como muito bom e também escreveu um pequeno texto de 
“observações” acerca do trabalho de seu orientando, sendo a mais importante à menção à avaliação 
positiva de tal trabalho perante a Comissão de Doutorado do respectivo programa. Voto do relator: a) 
Fundamentação: As informações arroladas no relatório indicam o cumprimento a contento das 
atividades concernentes ao Doutoramento: publicações, participação em eventos, desenvolvimento e 
escrita da tese; bem como a avaliação positiva pela Comissão de Doutorado do programa.  b) Parecer: 
O relator vota pela aprovação do Relatório número 04 (referente ao segundo semestre de 2014) do 
afastamento para Doutorado do professor Fabiano Couto Corrêa da Silva, no programa de pós-
graduação em “Información y Documentación em la Sociedad del Conocimiento” da Universitat de 
Barcelona. Posto em votação o Parecer 006/2015 da Câmara Administrativa foi aprovado por 
unanimidade pelo Conselho. 3) Câmara de Extensão: a) Parecer 002/2015: Assunto: Relatório de 
Atividade de Extensão. Interessada: Profa. Denise Maria Maciel Leão. Relator: Jarbas Greque 
Acosta. Relatório: A Câmara extensão do Conselho do ICHI recebeu para análise e parecer o seguinte 
documento: 1) Relatório de Atividade de Extensão: NUTI - Núcleo Universitário da Terceira Idade 
sob a coordenação da Profa. Denise Maria Maciel Leão, executado no período de 01/04/2014 a 
31/12/2014. De acordo com o coordenador, o objetivo geral foi atingido. Voto do Relator: a) 
Fundamentação: O relatório de extensão descrito não apresenta irregularidades que impeçam sua 
aprovação. Entretanto carece de revisão técnica em sua edição devido a falhas apresentadas no 
sistema SIGPROJ.  b) Parecer: Pelo exposto aprovo as ações de extensão descritas neste relatório e 
encaminho para as providências cabíveis. Posto em votação o Parecer 002/2015, da Câmara de 
Extensão foi aprovado por unanimidade pelos Conselheiros. A responsável pelo Projeto, professora 
Denise Maria Maciel Leão informou que este trabalho é desenvolvimento em parceria com o Instituto 
de Educação, sendo que a Profa. Mirella Pinto Valério também atua na coordenação do Projeto. 
Comentou que neste ano o NUTI não foi contemplado com recursos destinados aos 
Projetos/Programas de Extensão, mas disse que irão manter as principais atividades e citou o 
exemplo da dança que tem trazido excelentes resultados. Na sequência a relatora Vanessa dos 
Santos Moura apresentou os pareceres que estiveram sob a sua avaliação: 4) Câmara de Pesquisa: 
a) Parecer 006/2015: 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 
“Influências sobre a demanda acadêmica do curso de Tecnologia em Eventos/FURG-SVP: uma 
análise de fatores hipotéticos intervenientes desde a procura à permanência discente” da professora 
Priscila Gayer. Voto da Relatora: a) Fundamentação: Trata-se de projeto de pesquisa intitulado 
Influências sobre a demanda acadêmica do curso de Tecnologia em Eventos/FURG-SVP: uma 
análise de fatores hipotéticos intervenientes desde a procura à permanência discente, 
desenvolvido sob responsabilidade da Profa. Priscila Gayer. O referido projeto é novo e o período de 
execução é apontado como início de novembro de 2014 até final de outubro de 2015, compreendendo 
ambos períodos letivo e não letivo. A pesquisa tem como integrantes 02 docentes, 02 servidores e 02 
alunos da graduação, todos desta IES. Ademais, há colaboração de um terceiro docente pertencente 
à IFAL. Após a análise foi verificado que está de acordo com os padrões da Universidade Federal do 
Rio Grande: a um, o projeto apresenta de forma escorreita a relação entre Ensino, Pesquisa e 
Extensão; a dois, os objetivos geral e específicos estão bem delineados, bem assim a justificativa e a 
metodologia; a quatro, os cronogramas ofertados (de atividades e financeiro) são exequíveis, bem 
como elencam os valores totais despendidos; a cinco, as publicações e demais produtos acadêmicos 
vieram devidamente elencados.   b) Parecer: Tendo em vista o exposto, votamos pela aprovação do 
projeto de pesquisa acima descrito. Posto em votação o Parecer 006/2015 da Câmara de Pesquisa foi 
aprovado pelos Conselheiros. b) Parecer 007/2015: Assunto: Relatório Parcial de Projeto de 
Pesquisa. Relatora: Vanessa dos Santos Moura. Relatório: A Câmara de Pesquisa do Conselho do 
ICHI recebeu, para análise e parecer, relatório do projeto intitulado Influências sobre a demanda 
acadêmica do curso de Tecnologia em Eventos/FURG-SVP: uma análise de fatores hipotéticos 
intervenientes desde a procura à permanência discente, sob-responsabilidade da Profa. Priscila 
Gayer. Voto da relatora: a) Fundamentação: A câmara de pesquisa recebeu para análise e parecer 
relatório com resultados preliminares referente às atividades realizadas em 2014 no projeto de 
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pesquisa acima elencado. Cuida-se de pesquisa que vem sendo desenvolvida sob-responsabilidade 
da Profa. Priscila Gayer. Após a análise foi verificado que o relatório encaminhado está de acordo com 
os padrões da Universidade Federal do Rio Grande. b) Parecer: Tendo em vista o exposto, votamos 
pela aprovação do relatório apresentado. Posto em votação o Parecer 007/2015 da Câmara de 
Extensão foi aprovado por unanimidade. Na sequência a Profa. Priscila Gayer compartilhou as ações 
do projeto e dentre os assuntos abordados destacou que se trata de um projeto que busca popularizar 
a ciência e especialmente tornar conhecidos a FURG, os cursos de Santa Vitória do Palmar e 
esclarecer e diferenciar o que é um curso técnico e um curso tecnólogo. Esta aproximação com a 
comunidade local, além de divulgar e esclarecer busca também tratar de vagas remanescentes, 
especialmente no curso de Tecnólogo em Eventos. c) Parecer 008/2015: 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 Literatura religiosa portuguesa na Vila do 
Rio Grande: discursos morais-católicos para eclesiásticos e leigos, civis e militares, no século 
XVIII, sob-responsabilidade do Prof. Mauro Dillmann. Voto da relatora: a) Fundamentação: Trata-se de 
projeto de pesquisa intitulado "Literatura religiosa portuguesa na Vila do Rio Grande: discursos 
morais-católicos para eclesiásticos e leigos, civis e militares, no século XVIII", desenvolvido sob 
responsabilidade do Prof. Mauro Dillmann. O referido projeto é novo e o período de execução é 
apontado como abril de 2015 até março de 2017, compreendendo ambos os períodos letivos e não 
letivos. A pesquisa tem como integrantes 03 docentes desta IES e prevê a colaboração de dois alunos 
da graduação remunerados. Após a análise foi verificado que está de acordo com os padrões da 
Universidade Federal do Rio Grande: a um, o projeto apresenta de forma escorreita a relação entre 
Ensino, Pesquisa e Extensão; a dois, os objetivos geral e específicos estão bem delineados, bem 
assim a justificativa e a metodologia; a quatro, os cronogramas ofertados (de atividades e financeiro) 
são exequíveis, bem como elencam valores a serem despendidos; a cinco, as publicações de artigos 
vieram elencadas no cronograma.  b) Parecer: Tendo em vista o exposto, votamos pela aprovação do 
projeto de pesquisa acima descrito. O Parecer 008/2015 da Câmara de Pesquisa foi aprovado por 
todos os Conselheiros. 5) Assuntos Gerais: a) Comissão Permanente de Avaliação Docente 
CPPD: A Diretora Derocina Alves Campos Sosa solicitou aos coordenadores das áreas que 
verificarem junto ao grupo de professores interessados em fazer parte da CPPD e a atribuição será de 
1º suplente. A atribuição de 1º suplente na CPPD estava sendo ocupada pelo Prof. Cristiano Ruiz 
Engelke, mas neste semestre o Prof. Cristiano está ministrando uma disciplina às terças-feiras, dia 
em que acontecem as reuniões.  A Diretora Derocina destacou que atualmente quem representa o 
ICHI na CPPD são os professores Augusto Duarte Faria, da área de Psicologia (titular) e  Maria de 
Fátima dos Santos Maia (segunda suplente). b) Acolhida Cidadã 2015: A diretora Derocina 
compartilhou as atividades da Acolhida Cidadã e as ações que estão sendo realizadas. Destacou a 
Campanha Árvore da Solidariedade, solicitando apoio para a doação de roupas, sapatos (serão 
doados para os alunos) e livros, brinquedos infantis, alimentos material de higiene e limpeza (serão 
doados para instituições carentes). c) Regimento do ICHI: A Diretora Derocina retomou o assunto 
referente à formação de uma Comissão para participar da atualização do Regimento do ICHI. Solicitou 
que os coordenadores de curso levassem a demanda para discutirem internamente na próxima 
reunião das suas áreas e na sequência indicarem o(s) nome(s) de quem irá participar (professore(s) e 
aluno(s)). Também lembrou que terá a representação dos técnicos e enfatizou que gostaria de fechar 
essa Comissão o mais breve possível.  d) Curso de Ciências Sociais: A Diretora Derocina 
compartilhou com os participantes do Conselho que ainda neste ano será formada uma Comissão 
para tratar da criação do Curso de Ciências Sociais, uma forma de fortalecer a área de Sociologia e 
traduzir o reconhecimento de todo o trabalho e contribuição que vem agregando junto ao ICHI, à 
FURG e à comunidade.  e) Notícias para o Site do ICHI: A Diretora Derocina Alves Campos Sosa 
disse que é necessário que as informações das atividades do ICHI circulem mais e mencionou que o 
site do ICHI é um espaço para o registro das ações, para tanto terá a bolsista Vânia Devilla que terá 
como missão buscar junto aos cursos, laboratórios, servidores notícias e fotos para serem publicadas 
no site e pediu a colaboração de todos neste processo. f) Trabalho Arqueológico Praça Tamandaré: 
O Prof. José Alberione dos Reis disse que iniciaram os trabalhos de arqueologia na Praça Tamandaré. 
As atividades serão desenvolvidas nos próximos oito meses e servirão como sítio escola. Os alunos 
terão acompanhamento didático-pedagógico permanente dos professores, qualificando ainda mais a 
formação. g) Núcleo Docente Estruturante do Curso de Bacharelado em Turismo Binacional: a 
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Profa. Melise de Lima Pereira apresentou a Ata disposta no anexo 01 onde solicitou a inclusão dos 
professores Cristiano Ruiz Engelke, Jaciel Gustavo Kunz e Melise de Lima Pereira no NDE do 
Bacharelado em Turismo Binacional, agregando ao grupo já existente atualmente, que é formado 
pelas docentes, Adriana Kivanski de Senna, Juliana Niehues Gonçalves de Lima e Júlia Silveira Matos. 
Posto em votação o Conselho aprovou a inclusão dos professores no Núcleo Docente Estruturante do 
curso acima citado. 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 
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