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Aos quatorze dias do mês de abril 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, Dhion Carlos Hedlund, Eder Bayer Maier, Egeu Gomez Esteves,Gisele 
Vasconcelos Dziekaniak, Jarbas Greque Acosta, José Alberione dos Reis, Letícia Langlois Oliveira, 
Mateus de Moura Rodrigues, Max Marcell Oliveira da Silva, Rodrigo Santos de Oliveira, Solismar 
Fraga Martins, Vanessa dos Santos Moura, Vinícius Lisboa Nunes e Guilherme Pinto Amaral 
(discente). Angélica Corvello Schwalbe, que encontra-se em licença maternidade foi representada 
por Elisângela Gorete Fantinel, Priscila Gayer representou Luciene Imes Baptista, Francieli Boaria 
representou Angela Teberga de Paula, Rossana Madruga Telles representou Simone Emiko Sato. 
Não estiveram presentes e justificaram a ausência Jaciel Gustavo Kunz, Juarez Rodrigues Fuão, 
Jussemar Weiss Gonçalves. Estiveram ausentes sem justificativa Júlia Silveira Matos, Leni Beatriz 
Correia Colares e os representantes discentes Valesca Rodrigues Soares, Sabrina Simões Correa, 
Guilherme Rau dos Santos 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. Na sequência iniciou a apresentação das Indicações que estiveram 
sob a sua responsabilidade: 1) Indicações: a) Indicação 010/2015: Assunto: Aprovação de 
prorrogação de projeto e de bolsas. Relatório: A Direção do ICHI recebeu para análise e parecer à 
solicitação da prorrogação do projeto intitulado: EIA/RIMA (Estudo de Impacto Ambiental/ 
Relatório de Impacto no Meio Ambiente) da Dragagem de Aprofundamento dos Canais de 
Acesso e Bacias de Evolução do Porto Novo de Rio Grande/RS e São José do Norte/ RS 
coordenado pelo prof. José Vicente de Freitas, bem como a indicação dos bolsistas Renan Pinto de 
Carvalho, Danielle Farias da Silveira e Loreta Alaniz Rodrigues dentro do mesmo projeto. A 
documentação pertinente está de acordo e devidamente registrada. Conclusão: Pelo exposto, a 
Direção indicou para aprovação a solicitação da prorrogação do projeto intitulado: EIA/RIMA (Estudo 
de Impacto Ambiental/ Relatório de Impacto no Meio Ambiente) da Dragagem de Aprofundamento 
dos Canais de Acesso e Bacias de Evolução do Porto Novo de Rio Grande/RS e São José do Norte/ 
RS coordenado pelo prof. José Vicente de Freitas, bem como a indicação dos bolsistas Renan Pinto 
de Carvalho, Danielle Farias da Silveira e Loreta Alaniz Rodrigues dentro do mesmo projeto. Posto 
em votação a Indicação 010/2015 foi aprovada pelos Conselheiros. A Diretora Derocina Alves 
Campos Sosa informou que neste mês realizou uma série de indicações, buscando cumprir os 
prazos dos Editais da FURG e lembrou que gostaria de evitar a indicação, pois prefere que os 
processos passem pela avaliação das respectivas Câmaras. Na sequência o professor Danilo 
Vicensotto Bernardo solicitou a palavra destacou que gostaria de se posicionar quanto a sua não 
concordância em relação os critérios utilizados pelo Edital, especialmente quanto a falta de clareza e 
informações do processo. Citou o exemplo do seu projeto que foi submentido à PROPESP e depois 
o mesmo retornou para que ele fizesse as adequações porque tinham 14 páginas e não 10 como 
estava posto no Edital. Além disso, reinterou que considera que as informações não acontecem da 
melhor forma no Instituto, que deveria ter mais orientação quanto aos procedimentos. O professor 
Danilo Vicensotto Bernardo mencionou que o seu projeto já tem financiamento do CNPQ, mas 
identificou novas possibilidades através dos nos Editais da FURG, pois entendeu que ao participar da 
seleção contribuiria para os dados quantitativos da Instituição e também mais uma forma de captar 
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recursos através de bolsas de qualificação para os alunos. Destacou que além das questões 
burocráticas do preenchimento dos dados também não concorda que se tem um prazo pré-definido 
para o encaminhamento das propostas e depois este prazo seja estendido. A Profa. Gisele 
Vasconcelos Dziekaniak disse que as informações são repetitivas e tem muita burocracia o que 
transforma uma tarefa simples em algo demorado e os sistemas não se conversam. O Prof. Eder 
Bayer Maier informou que a PROPESP convidou todos os docentes para uma reunião no CIDEC Sul 
onde explicaram, didaticamente, como funcionaria o processo. O Prof. Danilo Vicensotto Bernardo 
informou que não pode participar, pois na data agendada estava em aula. O Prof. Mateus de Moura 
Rodrigues também inferiu que os prazos estipulados deveriam ser maiores para que os projetos 
pudessem ser avaliados nos Conselhos das Unidades com a anuência das Câmaras de Pesquisa, 
Extensão e Ensino. O Prof. Solismar Fraga Martins colocou que os sistemas não interagem. Para 
cada órgão existe a necessidade de preencher dados praticamente iguais CNPQ, CAPES, requer 
dedicação e tempo do docente, pois a cada dia são criadas mais janelas nos sistemas, mais códigos, 
e mencionou a Plataforma Sucupira que é on-line onde na gestão da mesma tem burocratas que, 
com freqüência, criam mais janelas burocratizando e dificultando o processo e é preciso dar conta de 
tantas informações. O Prof. Danilo Vicensotto Bernardo solicitou que fosse indicado, através de um 
documento, sobre a necessidade de mais informações e sugeriu o desenvolvimento de um fluxo do 
processo que deveria ser seguido, estas informações auxiliariam e diminuiriam a carga de trabalho. 
Além disso, sugeriu também uma melhoria na forma de captação de projetos e informações sobre o  
sistema e os prazos. O Prof. Egeu Gomez Esteves sugeriu também que tivesse um tutorial para 
auxiliar neste trabalho. O Prof. Eder Bayer Maier disse que concorda em encaminhar o documento 
para às Pró-reitorias, mas entende que deva ser feito um documento com um estudo bem 
fundamentado, descrito, sistematizado apontando as necessidades de melhoria. O Prof. Egeu 
Gomez Esteves também levantou o ponto sobre a competência do Conselho do ICHI sobre registrar 
e aprovar os processos e que estes termos deveriam ser avaliados nos editais. A Diretora Derocina 
Alves Campos Sosa disse que concorda com o Prof. Egeu e que é preciso rever estes termos e 
colocou que os projetos precisam estar registrados na PROPESP, cadastrados e aprovados na 
Unidade para concorrer a bolsa. A Tec. Elisângela Gorete Fantinel informou que está agendado para 
o dia 12/05 (junto com a reunião do Conselho do ICHI) um encontro com a Pró-Reitoria de Extensão 
e Cultura para falar sobre as ações de extensão na FURG. Após ampla discussão entre a sugestão e 
o encaminhamento do Conselho foi o de também convidar representantes da Pró-Reitoria de 
Pesquisa para explicar a dinâmica dos procedimentos dos editais. b) Indicação 011/2015: Assunto: 
Projetos de Pesquisa. A Direção do ICHI recebeu para análise e parecer os projetos de pesquisa 
intitulados: Quem são e como se caracterizam os feirantes da agricultura familiar de São 
Lourenço do Sul- RS e o projeto Identificação e caracterização das propriedades rurais no 
município de São Lourenço do Sul- RS: uma proposição metodológica, coordenados pela Prof.ª 
Carmem Rejane Pacheco Porto. O projeto intitulado: Repositório e Memória Institucional da 
FURG coordenado pela Prof.ª Angélica Conceição Dias Miranda. O projeto Educação Histórica e 
Teoria da História: modos de pensar a História na construção da narrativa dos discentes no 
ensino superior coordenado pela Prof.ª Júlia Silveira Matos. O projeto Hospitalidade pública de 
Pelotas e Santa Vitória do Palmar (RS): uma análise da acessibilidade nos espaços urbanos e 
públicos, coordenado pela profa. Letícia Indart Franzen e o projeto História, Literatura e relações 
de Poder coordenado pelo Prof. Rodrigo Santos de Oliveira. Os projetos de pesquisa estão 
devidamente detalhados com a descrição das atividades propostas. Conclusão: Pelo exposto, a 
Direção indicou para aprovação dos projetos de pesquisa acima apresentados. Posto em votação a 
Indicação 011/2015 foi aprovada.  c) Indicação 012/2015: Assunto: Projeto de Extensão 
Relatórios de Projeto e de Evento de Extensão. Relatório: A Direção do ICHI recebeu para 
análise e parecer o relatório de evento de Extensão: “Congresso Internacional 1964-2014 - o 
cinqüentenário do golpe que ceifou o processo democrático: histórias e memórias, 
coordenado pelo Prof. Juarez José Rodrigues Fuão. O projeto de Extensão Manutenção do Portal 
do Curso de Arquivologia- 2014/2 e o respectivo relatório, coordenado pelo Prof. Mateus de Moura 
Rodrigues. Ambos estão de acordo tanto com o modelo de proposta de extensão, bem como com os 
modelos de relatório e estão devidamente registrado no SigProj com o detalhamento das ações que 
foram projetadas e  desenvolvidas.  Conclusão:        Pelo exposto, a Direção indicou para aprovação 
o relatório de evento de Extensão do evento  “ Congresso Internacional 1964-2014 - o cinqüentenário 
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do golpe que ceifou o processo democrático: histórias e memórias coordenado pelo Prof. Juarez 
José Rodrigues Fuão, o projeto de Extensão Manutenção do Portal do Curso de Arquivologia- 2014/2 
e o respectivo relatório coordenado pelo Prof. Mateus de Moura Rodrigues. Posto em votação a 
Indicação 012/2015 foi aprovada. d) Indicação 013/2015: Assunto: Alteração dos docentes do 
curso de Especialização de Ensino de Sociologia no Ensino Médio. Relatório: A Direção do 
Instituto recebeu para análise e parecer a solicitação da alteração dos docentes que atuam/atuarão 
no curso de Especialização de Ensino de Sociologia modalidade EaD. A alteração deve-se à 
reorganização pedagógica do curso em tela e também ao fato de alguns desses docentes não 
estarem mais vinculados à FURG. São as seguintes alterações propostas: 1) Alfabetização Digital 
ministrada pelo Prof. Vinicius Meneses de Oliveira será ministrada pela Prof.ª Diana Adamatti; 2) 
Memória e Formação Docente dos professores Luis Fernando Minasi e Persila Silveira de Almeida 
será ministrada pela Prof.ª Jeruza Rocha; 3) Memória e prática docente da profª Leni Colares será 
ministrada pelo prof. Carmo Thum; 4) Ensino de Sociologia do 1º módulo das professoras Maíra 
Baumgarten e Cassiane Paixão será ministrada pelos professores Cristiano Engelke e Leni Colares; 
5) História da Sociologia da professora Mara Rejane Osório será ministrada pelo prof. César Augusto 
Soares da Costa; 6) Cultura e Identidade da professora Stela Maris Pieve será ministrada pelo prof. 
Giampaolo Adomili; 7) Estrutura e Mudanças Sociais da professora Leni Colares será ministrada pelo 
prof. Ricardo Severo; 8) Participação Política e Cidadania do Prof. Hélio Ricardo Couto Alves será 
ministrada pelo prof. Luis Fernando Minasi; 9) Espaço e Poder Escolar da profª Persila Silveira de 
Almeida e Luis Fernando Minasi será ministrada pela professora Jeruza Rocha; e, 10) Ensino de 
Sociologia do 3º módulo da professora Mara Rejane Osório será ministrada pela professoras Leni 
Colares e Rita Grecco. Conclusão: Pelo exposto, a Direção indicou para aprovação a alteração dos 
docentes que atuam/atuarão no curso de Especialização de Ensino de Sociologia modalidade EaD 
conforme o disposto acima.  Posto em votação a Indicação 013/2015 foi aprovada pelos 
Conselheiros. e) Indicação 014/2015: Assunto: Projetos de Ensino. Relatório: A Direção do ICHI 
recebeu para análise e parecer os projetos de ensino intitulados: Qualificação profissional dos 
colaboradores dos meios de hospedagem da praia do Hermenegildo em Santa Vitória do 
Palmar/ RS coordenado pela professora Francieli Boaria e o projeto de ensino O idoso na 
Universidade e os desafios de sua formação: oficinas de escrita da História, coordenado pela 
professora Júlia Silveira Matos. Os projetos em tela detalham as ações que serão desenvolvidas bem 
como o público a ser atingido.  Conclusão: pelo exposto, a Direção indicou para aprovação os 
projetos de ensino denominados Qualificação profissional dos colaboradores dos meios de 
hospedagem da praia do Hermenegildo em Santa Vitória do Palmar/ RS e O idoso na Universidade e 
os desafios de sua formação: oficinas de escrita da História. Posto em votação a Indicação 014/2015 
foi aprovada pelos conselheiros.  f) Indicação 015/2015: Assunto: Projeto de Extensão – Edital 
01/2015. Relatório: a Direção do ICHI recebeu para análise e parecer os projetos de extensão 
relacionados: 1) Dançar na terceira Idade NUTI/ FURG- Prof.ª Denise Maciel Leão; 2) História, 
Cultura e Memória Social: registros de experiências de Produção do Artesanato Local- Prof.ª Júlia 
Silveira Matos; 3) Biblioteca da Escola: Ativar 2015- Prof.ª Renata Braz Gonçalves; 4) Bens Culturais 
Imateriais em Santa Vitória do Palmar- RS: identificação e registro- Prof.ª Angela Teberga de Paula; 5) 
Qualificação profissional dos colaboradores dos meios de hospedagem da praia do Hermenegildo em 
Santa Vitória do Palmar/ RS- Prof.ª Francieli Boaria; 6) Programa História Cultural e Memória Social- 
Prof.ª Júlia Silveira Matos; 7) Núcleo Universitário da Terceira Idade NUTI/ FURG- Prof.ª Denise 
Maciel Leão; 8) Repositório e Memória Institucional da FURG- Prof.ª Angélica Dias Miranda; 9) 
Descrição, Conservação Preventiva e Digitalização dos Processos em Exposição na sala de 
Memória da Justiça Federal subseção Rio Grande- Prof. Dhion Carlos Hedlund ; 10) Manutenção do 
Portal do Curso de Arquivologia da FURG - Prof. Mateus de Moura Rodrigues; 11) Pensar a História 
recente nas escolas: filmes e documentários como instrumentos para se debater às Ditaduras de 
Segurança Nacional- Prof. Juarez José Rodrigues Fuão; 12) A imagem do Chuí (RS), Brasil sob o 
olhar da população local- TAE Bibiana Schiavini Gonçalves; 13) Comunicação on line: atualização de 
site institucional dos cursos de Bacharelado em Hotelaria e Tecnologia de Eventos- Câmpus de 
Santa Vitóra do Palmar/RS – TAE Siuza Monteiro Guedes; 14) Equipe Gestora de Eventos - TAE 
Alice Leoti Silva; 15) Programa de Gestão Documental Arquivística: Classificação e Descrição dos 
Documentos dos Departamentos de Biblioteconomia e História e de Geociências da FURG – TAE 
Elisângela Gorete Fantinel; 16) Educação no Cárcere: a biblioteca como produtora de projetos de 
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redução dos efeitos da dessocialização para indivíduos apenados - Prof. Cláudio Renato Moraes – 
SIGPROJ 17) Educação no Cárcere: a biblioteca como produtora de projetos de redução dos efeitos 
da dessocialização para indivíduos apenados - Prof. Cláudio Renato Moraes – referente ao Edital de 
EPEC 01/2015 – PROEXT. Os projetos apresentam o detalhamento das ações a serem 
desenvolvidas, o cronograma de execução e público a ser atingido. Conclusão: Pelo exposto, a 
direção indicou para aprovação os projetos de extensão acima relacionados. Posto em votação a 
Indicação 015/2015 foi aprovada por unanimidade pelos conselheiros. g) Indicação 016/2015: 
Assunto: Professor Voluntário. Relatório: A Direção do ICHI recebeu para análise e parecer a 
solicitação da TAE Vanderlise Machado Barão para atuar como professora voluntária junto ao curso 
de Arqueologia na disciplina Arqueologia Pré-Colonial Regional com a ciência da coordenação do 
curso de Arqueologia por um semestre letivo. Tal solicitação está amparada na Instrução Normativa 
005/2001 que regulamenta essa modalidade. Conclusão: Pelo exposto, indicamos para aprovação a 
solicitação da Vanderlise Machado Barão para atuar como professora voluntária junto ao curso de 
Arqueologia na disciplina Arqueologia Pré-Colonial Regional. Posto em votação houve uma 
abstenção e os demais conselheiros aprovaram a Indicação 016/2015. 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) 
Parecer 007/2015. Assunto: Professor Voluntário – Geografia. Interessado: Ricardo Borges da 
Cunha. Relator: Mateus de Moura Rodrigues. Relatório: A Câmara Administrativa do Pleno do 
Conselho do ICHI recebeu para análise e parecer o processo nº 23116.002477/2015-12, tendo como 
objeto a solicitação de exercício docente como voluntário de Ricardo Borges da Cunha junto à área 
de Geografia. Constam do processo: a) Solicitação do interessado para atuar como professor 
voluntário junto à área de Geografia (fl. 01); b) Ata 01/2015 do Comitê Assessor da Geografia (fls. 02 
e 03); c) Folha de despacho (fl. 04). Voto do relator: a) Fundamentação: Recebi para análise e 
parecer o processo nº 23116.002477/2015-12, cujo assunto é a solicitação de Ricardo Borges da 
Cunha para atuar como professor voluntário junto à área de Geografia. A referida solicitação é 
pautada na justificativa de que o interessado visa dar continuidade às atividades desenvolvidas junto 
ao Núcleo de Análises Urbanas (NAU), além da colaboração na sua formação enquanto professor de 
escola pública e na continuidade das suas pesquisas desenvolvidas durante o mestrado em 
Geografia realizado na instituição. A proposta inclui plano de trabalho do interessado para o ano de 
2015, sendo que o mesmo se propõe em atuar colaborando nas disciplinas Geografia Política e 
Geopolítica (5158) no primeiro semestre letivo e Teoria de Geografia (5156) no segundo semestre 
letivo, além de participar da organização da 10ª edição do ciclo de palestras “Quintas Urbanas”, 
colaborar em atividades de pesquisa vinculadas ao NAU e participar de bancas de trabalhos de 
conclusão de curso durante o decorrer do ano letivo.  Em reunião ordinária realizada em dois de 
março de 2015, o Comitê Assessor da Geografia deliberou a respeito e aprovou a solicitação perante 
manifestação favorável do Prof. César Martins, o qual informou que o solicitante é licenciado e 
mestre em Geografia pela FURG e atua em escolas do município, tendo realizado excelente estágio 
docência e tem interesse em temas vinculados à Geografia Política, Geopolítica e Teoria da 
Geografia. b) Parecer: O Relator, de posse da documentação apresentada, relativa ao pedido de 
exercício docente como voluntário de Ricardo Borges da Cunha junto à área de Geografia durante o 
ano letivo de 2015, vota pela aprovação do mesmo. Posto em votação o Parecer 007/2015 da 
Câmara de Pesquisa foi aprovado por unanimidade pelos Conselheiros. 3) Câmara de Ensino: a) 
Parecer 002/2015. Assunto: Normativa de Trabalhos de Conclusão de Curso do Bacharelado 
em Arqueologia. Interessado: Artur H. F. Barcelos – Presidente do NDE. Relator: Éder Leandro 
Bayer Maier. Relatório: A Câmara de Ensino do Conselho do ICHI recebeu para análise e parecer os 
seguintes documentos do Núcleo Docente Estruturante (NDE) do curso de Bacharelado em 
Arqueologia: (1) Normativa de Trabalho de Conclusão de Curso (TCC I, TCC II e TCC III), com 15 
páginas; (2) A Ata n. 01/2015 do NDE de aprovação da Normativa de Trabalho de Conclusão de 
Curso (TCC I, TCC II e TCC III). Voto do Relator: a) Fundamentação: constatou-se que a Normativa 
de Trabalho de Conclusão de Curso do curso de bacharelado em Arqueologia está organizada a fim 
de tornar transparente o processo quanto as obrigações e direitos dos discentes e docentes 
envolvidos nas disciplinas TCC I, TCC II e TCC III.  b) Parecer: o relator vota pela aprovação da 
Normativa de Trabalho de Conclusão de Curso do curso de bacharelado em Arqueologia.   Posto em 
votação o Parecer 002/2015 da Câmara de Ensino foi aprovado por unanimidade pelos Conselheiros. 
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4) Câmara de Extensão: a) Parecer 003/2015. Assunto: Atividades de Extensão. Relator: Vinicius 
Lisboa Nunes. Relatório: A Câmara extensão do Conselho do ICHI recebeu para análise e parecer os 
seguintes documentos: 1) Relatório parcial de Projeto de Extensão: Grupo de Estudo de 
Aplicações da Neurociência e Psicologia da Educação e Desenvolvimento, sob a coordenação 
da profa. Vera Torres das Neves, está sendo executado desde 01/06/2014 e tem previsão para 
término no dia 31/05/2015. De acordo com a coordenadora, até o momento todos os objetivos foram 
atingidos de maneira excelente. 2) Relatório parcial de Projeto de Extensão: Grupo de Apoio 
Psicoeducacional para Portadores de Diabetes, sob a coordenação da profa. Vera Torres das 
Neves, está sendo executado desde 01/06/2014 e tem previsão para término no dia 01/05/2015. De 
acordo com a coordenadora, até o momento os objetivos foram atingidos de maneira mediana 
justificando a falta de êxito para satisfação plena destes pelo aumento considerável da demanda. 3) 
Relatório parcial de Projeto de Extensão: Treinamento em Estratégias de Manejo de Estresse, sob 
a coordenação da profa. Vera Torres das Neves está sendo executado desde 01/06/2014 e tem 
previsão para término no dia 01/05/2015. De acordo com a coordenadora, até o momento todos os 
objetivos foram atingidos de maneira excelente. 4) Relatório parcial de Projeto de Extensão: Grupo 
de Apoio Psicoeducacional Para Portadores de Câncer, sob a coordenação da profa. Vera Torres 
das Neves, está sendo executado desde 01/06/2014 e tem previsão para término no dia 01/05/2015. 
De acordo com a coordenadora, até o momento os objetivos foram atingidos de maneira mediana 
justificando a falta de êxito para satisfação plena destes por problemas na equipe de execução, os 
alunos não sentiram-se emocionalmente prontos para a execução da atividade. 5) Relatório parcial 
de Programa de Extensão: Laboratório de Ensino, Pesquisa e Extensão em Psicologia Clínica e 
da Saúde, sob a coordenação da profa. Vera Torres das Neves está sendo executado desde 
01/06/2014 e tem previsão para término no dia 01/05/2015. De acordo com a coordenadora, até o 
momento todos os objetivos foram atingidos de maneira excelente. 6) Relatório parcial de Curso de 
Extensão: Treinamento no Modelo Transteórico de Tratamento Grupal de Abuso de Drogas, sob 
a coordenação da profa. Vera Torres das Neves, realizado no período de 30/07/2014 a 06/09/2014. 
De acordo com a coordenadora, todos os objetivos foram atingidos de maneira excelente. Voto do 
Relator: a) Fundamentação: Os projetos e relatórios de extensão descritos anteriormente não 
apresentam irregularidades que impeçam sua aprovação. b) Parecer: Pelo exposto aprovo as ações 
de extensão descritas neste relatório e encaminho para as providências cabíveis. Posto em votação, 
o Parecer da Câmara de Extensão, 003/2015, foi aprovado pelos conselheiros. b) Parecer 004/2015. 
Assunto: Atividades de Extensão. Interessada: Vera Torres das Neves. Relator: Juarez Rodrigues 
Fuão Relatório: A Câmara extensão do Conselho do ICHI recebeu para análise e parecer os 
seguintes documentos: 1) Projeto de Extensão: Grupo de Estudo de Aplicações da Neurociência 
e Psicologia da Educação e Desenvolvimento (GEANPED), sob coordenação da profa. Vera 
Torres das Neves, com realização prevista para o período de 01/06/2015 a 31/05/2016, com carga 
horária de 576 horas, tendo como objetivo geral agregar estudantes e profissionais interessados em 
articular ações de Pesquisa, Ensino e Extensão que favoreça, o aperfeiçoamento das atividades de 
profissionais da educação e psicoterapia de crianças e adolescentes. 2) Projeto de Extensão: 
Treinamento em estratégias e controle da obesidade, sob a coordenação da profa. Vera Torres 
das Neves, com realização prevista para o período de 01/06/2015 a 31/05/2016, tendo como 
objetivos preparar membros da comunidade e interessados em obter um melhor controle de seu 
comportamento alimentar e de seu peso para adotar estratégias de auto-controle e modificação de 
hábitos de saúde; auxiliar os participantes a adotarem a modificação de hábitos de saúde visando o 
controle de seu comportamento alimentar  e do seu peso; verificar se a adoção de programas de 
redução de peso de duração mais longa obtém resultados melhores do que os alcançados por 
programas de duração mais curta. 3) Curso de Extensão: Treinamento no modelo Transteórico de 
Tratamento Grupal de abuso de drogas, sob a coordenação da profa. Vera Torres das Neves, a ser 
executado no período e 01/06/2015 a 31/05/2016. Tem como objetivos, capacitar o aluno para 
descrever as características das principais estratégias adotadas em programas de tratamento 
comportamental-cognitivos; descrever as principais características do modelo transteórico de 
modificação do comportamento; descrever as estratégias motivacionais de facilitação de mudança, 
entre outras. 4) Curso de Extensão: Treinamento em estratégias de manejo de estresse, sob a 
coordenação da profa. Vera Torres das Neves, a ser executado no período e 01/06/2015 a 
31/05/2016. Tem como objetivos finais, capacitar o participante a apontar os principais 
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desencadeadores de reações de stress na sua vida quotidiana; utilizar estratégias de redução da 
ativação simpática para reduzir respostas fisiológicas ao stress e utilizar estratégias de modificação 
cognitiva para reduzir respostas psicológicas ao stress. Voto do relator: a) Fundamentação: Os 
projetos de extensão descritos anteriormente não apresentam irregularidades que impeçam sua 
aprovação. b) Parecer: Pelo exposto aprovo as ações de extensão descritas neste relatório e 
encaminho para as providências cabíveis. Posto em votação o Parecer 004/2015 da Câmara de 
Extensão foi aprovado pelo Conselho do ICHI. c) Parecer 005/2015. Assunto: Atividades de 
Extensão. Relator: Jarbas Greque Acosta. Relatório: A Câmara extensão do Conselho do ICHI 
recebeu para análise e parecer os seguintes documentos: 1) Relatório de Atividade de Extensão: 
Geração e Utilização de Anaglifos Digitais Tridimensionais: subsídio ao mapeamento 
geomorfológico, Coordenação Profa. Simone Emiko Sato. Relatório final, segundo a coordenadora 
os objetivos propostos pelo curso foram atingidos. Período de execução 01/05 de dez. 2014. Sem 
número no SIGProj. 2) Relatório de Atividade de Extensão: Ciclo de Palestras: Hospitalidade e 
Pesquisa, coordenação Prof. Jaciel Gustavo Kunz. Período de execução 10.09.2014 a 31.12.2015. 
Relatório final, segundo o coordenador os objetivos propostos pelo evento foram atingidos.  Sem 
número no SIGProj. 3) Formulário Síntese da Proposta: Grupo de Apoio Psicoeducacional para 
Portadores de Diabetes, coordenação Profa. Vera Torres das Neves. Projeto vinculado ao Programa: 
Laboratório de Ensino, Pesquisa e Extensão em Psicologia Clínica e da Saúde. Período de execução 
01.06.2015 a 31.05.2016, carga horária de 576h. Periodicidade permanente/semanal. 4) Formulário 
Síntese da Proposta: Laboratório de Ensino, Pesquisa e Extensão em Psicologia Clínica e da 
Saúde, coordenação Profa. Vera Torres das Neves. Período de execução 01.06.2015 a 31.05.2016, 
carga horária de 960h. Periodicidade Anual. 5) Formulário Síntese da Proposta: Ciclo de Palestras: 
Hospitalidade e Pesquisa, coordenação Prof. Jaciel Gustavo Kunz. Período de execução 
20.03.2015 a 02.07.2015, carga horária de 16h. Voto do Relator: a) Fundamentação: Os relatórios de 
extensão descritos não apresentam irregularidades que impeçam sua aprovação. Entretanto, os 
relatórios 1 e 2, carecem de regularização junto ao SIGPROJ.  b) Parecer: Pelo exposto aprovo as 
ações de extensão descritas neste relatório e encaminho para as providências cabíveis. Posto em 
votação o Parecer 005/2015 da Câmara de Extensão foi aprovado por todos os conselheiros. 5) 
Câmara de Pesquisa: a) Parecer 009/2015. Assunto: Atividades de Pesquisa. Relatora: Vanessa 
dos Santos Moura. Relatório: a Câmara de Pesquisa do Conselho do ICHI recebeu, para análise e 
parecer, o projeto 2015 e o relatório de atividades referente ao ano de 2014 intitulados, 
respectivamente: Projeto de pesquisa “O El Niño e a Enchente de 1941 em Rio Grande: Impacto 
sócio-econômico e ruptura do cotidiano” e Relatório das atividades empreendidas em 2014 
referentes ao projeto “O El Niño e a Enchente de 1941 em Rio Grande: Impacto sócio-econômico e 
ruptura do cotidiano”, sob responsabilidade do Prof. Luiz Henrique Torres. Voto da relatora: a) 
Fundamentação: A respeito do primeiro documento supramencionado, trata-se de projeto de 
pesquisa intitulado "O El Niño e a Enchente de 1941 em Rio Grande: Impacto sócio-econômico e 
ruptura do cotidiano", desenvolvido sob responsabilidade do Prof. Luiz Henrique Torres. O referido 
projeto é permanente, cujo início remonta a 2011, sendo que o período de execução apontado 
compreende ambos os períodos letivos e não letivo de 2015. Há vinculação ao Programa de Pós-
Graduação em Gerenciamento Costeiro (Mestrado) desta IES. Após análise foi verificado que o 
projeto 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 três, o 
cronograma de atividades ofertado é exeqüível. No atinente ao relatório encaminhado, ele está de 
acordo com os padrões desta IES. b) Parecer: Tendo em vista o exposto, votamos pela aprovação do 
projeto de pesquisa acima descrito, bem como do relatório de atividades. Posto em votação o 
Parecer 009/2015 da Câmara de Pesquisa foi aprovado por unanimidade. b) Parecer 010/2015. 
Assunto: Atividades de Pesquisa: Relatora: Vanessa dos Santos Moura. Relatório: A Câmara de 
Pesquisa do Conselho do ICHI recebeu, para análise e parecer, o projeto de 2015 e relatório de 
atividades referente ao ano de 2014, intitulados, respectivamente Projeto de pesquisa “Memória & 
História” e Relatório das atividades empreendidas em 2014 referentes ao projeto “Memória & História 
da Cidade do Rio Grande, sob a responsabilidade do prof. Luiz Henrique Torres. Voto do relator: a) 
Fundamentação: A respeito do primeiro documento supramencionado, trata-se de projeto de 
pesquisa intitulado "Memória & História", desenvolvido sob responsabilidade do Prof. Luiz Henrique 
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Torres. O referido projeto é permanente, cujo início remonta a 1998, sendo que o período de 
execução apontado compreende ambos os períodos, letivo e não letivo, de 2015. Não há vinculação 
a nenhum Programa de Pós-Graduação. Após análise foi verificado que o projeto 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 três, o cronograma de atividades ofertado é 
exeqüível; a quatro, a previsão de publicação vem prevista sob a forma de artigos em jornal local (a 
saber, no Jornal Agora, mais especificamente no encarte cultural O Peixeiro, na coluna Memória & 
História). No atinente ao relatório encaminhado, ele está de acordo com os padrões desta IES.  b) 
Parecer: Tendo em vista o exposto, votamos pela aprovação do projeto de pesquisa acima descrito, 
bem como do relatório de atividades. O Parecer da Câmara de Pesquisa, 010/2015, foi aprovado 
pelos conselheiros. c) Parecer 011/2015. Assunto: Atividades de Pesquisa. Relatora: Vanessa dos 
Santos Moura. Relatório: A Câmara de Pesquisa do Conselho do ICHI recebeu, para análise e 
parecer, o projeto “Tende sempre convosco algum bom livro de devoção: discursos morais, devoção 
e vida virtuosa na literatura lusoamericana, séculos XVI-XVIII” de responsabilidade do Prof. Mauro 
Dillmann. Voto do Relator: a) Fundamentação: Trata-se de projeto de pesquisa intitulado "Tende 
sempre convosco algum bom livro de devoção: discursos morais, devoção e vida virtuosa na 
literatura lusoamericana, séculos XVI-XVIII", que será desenvolvido sob responsabilidade do Prof. 
Mauro Dillmann. O referido projeto é novo e o período de execução é apontado como setembro de 
2015 até agosto de 2017, compreendendo ambos os períodos, letivo e não letivo. A pesquisa tem 
como integrantes o próprio responsável e prevê a colaboração de dois alunos da graduação 
remunerados. Após a análise foi verificado que o projeto 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, o referencial teórico e a metodologia; a quatro, os cronogramas ofertados (de 
atividades e financeiro) são exeqüíveis, bem como elencam valores a serem despendidos; a cinco, 
os resultados pretendidos vieram devidamente elencados, ipsis litteris, "como resultados parciais e 
finais desta pesquisa, pretende-se publicar, no mínimo, três artigos em periódicos científicos, além de 
culminar com a organização e publicação de um livro com diversos artigos de autores nacionais e 
estrangeiros que abordam a temática desenvolvida neste projeto".  b) Parecer: Tendo em vista o 
exposto, votamos pela aprovação do projeto de pesquisa acima descrito. Posto em votação o 
Parecer da Câmara Administrativa, 011/2015, foi aprovado pelo Conselho. d) Parecer 012/2015. 
Assunto: Atividades de Pesquisa. Relatora: Vanessa dos Santos Moura. Relatório: A Câmara de 
Pesquisa do Conselho do ICHI recebeu, para análise e parecer, relatórios dos projetos de 
responsabilidade do Prof. Francisco das Neves Alves, conforme relacionados abaixo: “Os Dragões 
no Rio Grande do Sul: mitificação & historiografia”; "Revolução Federalista: história & historiografia"; 
"Fontes para o estudo da História do Rio Grande do Sul no acervo da Biblioteca Rio-Grandense"; 
"Visões do Rio Grande do Sul: a Capitania/Província sob o prisma europeu no século XIX"; 
"Imprensa e discurso: fundamentos históricos do jornalismo sul-rio-grandense"; "Tópicos de História 
das Relações Internacionais do Brasil"; "Criação de identidades: o nacional e o regional na 
construção de discursos historiográficos no Rio Grande do Sul"; "Do paraíso ao inferno: visões do 
feminino no Rio Grande do Sul do século XIX"; "História e monumentos: estatuária e construção 
ideológica na cidade do Rio Grande" ; "Porto e Barra do Rio Grande: uma secular aspiração que se 
tornou realidade"; e, "Olhares impressos - a república brasileira sob o prisma da imprensa lusitana: 
repercussões e ruptura diplomática (1889-1895). Voto da relatora: a) Fundamentação: A câmara de 
pesquisa recebeu para análise e parecer relatório com os resultados referentes às atividades 
realizadas em 2014 nos projetos de pesquisa acima elencados.  De se destacar que todos os 
projetos resultaram na elaboração e publicação de artigos científicos, tudo consoante a tabela que 
segue: -------------------------------------------------------------------------------------- 

Titulo Publicação 

“Os Dragões no Rio Grande do 
Sul: mitificação & historiografia” 

ALVES, Francisco das Neves. A revolta social original. In: ALVES, 
Francisco das Neves. Textos para o estudo da história da mais antiga 
cidade sul-rio-grandense. Rio Grande: FURG, 2014. p. 11-20. 

"Revolução Federalista: história & 
historiografia" 

ALVES, Francisco das Neves. Uma “revolução” esquecida que contou 
com a primazia do Rio Grande. In: ALVES, Francisco das Neves. Textos 
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para o estudo da história da mais antiga cidade sul-rio-grandense. Rio 
Grande: FURG, 2014. p. 63-74. 

"Fontes para o estudo da História 
do Rio Grande do Sul no acervo da 
Biblioteca Rio-Grandense" 

ALVES, Francisco das Neves. A mais antiga biblioteca sul-rio-
grandense. In: ALVES, Francisco das Neves. Textos para o estudo da 
história da mais antiga cidade sul-rio-grandense. Rio Grande: FURG, 
2014. p. 97-107. 

"Visões do Rio Grande do Sul: a 
Capitania/Província sob o prisma 
europeu no século XIX" 

ALVES, Francisco das Neves. Os precursores relatos de cronistas 
estrangeiros. In: ALVES, Francisco das Neves. Textos para o estudo da 
história da mais antiga cidade sul-rio-grandense. Rio Grande: FURG, 
2014. p. 21-30. 

"Imprensa e discurso: fundamentos 
históricos do jornalismo sul-rio-
grandense" 

ALVES, Francisco das Neves. O primeiros jornal da cidade do Rio 
Grande. In: ALVES, Francisco das Neves. Textos para o estudo da 
história da mais antiga cidade sul-rio-grandense. Rio Grande: FURG, 
2014. p. 31-40.  
ALVES, Francisco das Neves. Violeta: breve história de um jornal 
literário no contexto sul-rio-grandense do século XIX. In: Miscelânea. 
Assis: UNESP, 2014. v. 14. p. 125-141. (ISSN – 0104-3420; e-ISSN – 
1984-2899) 

"Tópicos de História das Relações 
Internacionais do Brasil" 

ALVES, Francisco das Neves. A gênese da imprensa caricata sul-rio-
grandense e a Guerra do Paraguai. In: Revista Historiae. Rio Grande: 
Ed. da FURG, 2014. v. 5. n. 1. p. 9-46. 

"Criação de identidades: o nacional 
e o regional na construção de 
discursos historiográficos no Rio 
Grande do Sul" 

ALVES, Francisco das Neves. As origens da construção historiográfica 
de enaltecimento à Revolução Farroupilha e a sua personalização na 
figura de Bento Gonçalves: o fundamental papel de um historiador rio-
grandino. In: ALVES, Francisco das Neves. Textos para o estudo da 
história da mais antiga cidade sulrio-grandense. Rio Grande: FURG, 
2014. p. 75-86.  
ALVES, Francisco das Neves. Um poeta brasileiro no exílio: duas obras 
de Mario de Artagão escritas e editadas em Lisboa. In: Navegações. 
Porto Alegre: PUCRS; Lisboa: CLEPUL/Universidade de Lisboa, jan. – 
jun. 2014. v. 7. n. 1. p. 40-48. (ISSN – 1982-8527; e-ISSN – 1983-4276 

"Do paraíso ao inferno: visões do 
feminino no Rio Grande do Sul do 
século XIX" 

ALVES, Francisco das Neves. A gestação de uma imprensa feminina. 
In: ALVES, Francisco das Neves. Textos para o estudo da história da 
mais antiga cidade sulrio-grandense. Rio Grande: FURG, 2014. p. 41-
50. 

"História e monumentos: estatuária 
e construção ideológica na cidade 
do Rio Grande" 

ALVES, Francisco das Neves. A inaugural estátua em praça pública a 
homenagear a república. In: ALVES, Francisco das Neves. Textos para 
o estudo da história da mais antiga cidade sul-rio-grandense. Rio 
Grande: FURG, 2014. p. 51-62. 

"Porto e Barra do Rio Grande: uma 
secular aspiração que se tornou 
realidade" 

ALVES, Francisco das Neves. A porta do Rio Grande do Sul: o mais 
importante porto gaúcho. In: ALVES, Francisco das Neves. Textos para 
o estudo da história da mais antiga cidade sul-rio-grandense. Rio 
Grande: FURG, 2014. p. 87-96. 

"Olhares impressos - a república 
brasileira sob o prisma da 
imprensa lusitana: repercussões e 
ruptura diplomática (1889-1895) 

ALVES, Francisco das Neves. Consciência de classe na imprensa 
operária portuguesa ao observar a transição monarquia – república no 
Brasil. In: Projeto História. São Paulo: PUC-SP, 2014. n. 48. (ISSN – 
0102-4442) 

Após a análise foi verificado que todos os relatórios encaminhados estão de acordo com os padrões 
da Universidade Federal do Rio Grande.   b) Parecer: Tendo em vista o exposto, votamos pela 
aprovação dos relatórios apresentados. Posto em votação o Parecer da Câmara de Pesquisa 
012/2015 foi aprovado por unanimidade pelos conselheiros. d) Parecer 012/2015. Assunto: 
Atividades de Pesquisa. Relatora: Vanessa dos Santos Moura. Relatório: A Câmara de Pesquisa do 
Conselho do ICHI recebeu, para análise e parecer, o projeto de pesquisa “Moysés Vellinho: 
historiador e crítico literário” (2015) e o relatório de atividades referente ao ano de 2014, de 
responsabilidade do Prof. Luiz Henrique Torres. Voto da relatora: a) Fundamentação: A respeito do 
primeiro documento supramencionado, trata-se de projeto de pesquisa intitulado "Moysés Vellinho: 
historiador e crítico literário", desenvolvido sob responsabilidade do Prof. Luiz Henrique Torres. O 
referido projeto é permanente, cujo início remonta a 2012, sendo que o período de execução 
apontado compreende ambos os períodos, letivo e não letivo, de 2015. Há vinculação ao Programa 
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de Pós-Graduação em Letras (Mestrado e Doutorado em História da Literatura) desta IES. Após 
análise foi verificado que o projeto 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 três, o cronograma de atividades ofertado é exeqüível. No atinente ao relatório 
encaminhado, ele está de acordo com os padrões desta IES. b) Parecer: Tendo em vista o exposto, 
votamos pela aprovação do projeto de pesquisa acima descrito, bem como do relatório de atividades. 
Posto em votação o Parecer 013/2015 da Câmara de Pesquisa foi aprovado pelos conselheiros. 6) 
Assuntos Gerais: a) Convite PROPESP Comitês Institucionais (PIBIC e PIBITI) para avaliação 
de cotas de bolsas: A Diretora Derocina Alves Campos Sosa solicitou aos coordenadores das áreas 
que verificarem junto ao grupo de professores interessados em fazer parte do Comitê Institucional  
para avaliação de cotas de bolsas de iniciação científica e tecnológica com a finalidade de ampliar a 
participação docente na avaliação dos Editais. Na sequência leu o Mem. 1/2015 DIPESQ e solicitou 
que os interessados deveriam se manifestar o mais breve possível para indicar os nomes à DIPESQ. 
b) Regimento do ICHI: A Diretora Derocina Sosa informou que a maioria dos cursos já indicaram os 
participantes para atuarem na Comissão, faltam poucas áreas se manifestarem e disse que espera 
na próxima reunião poder ter estes nomes. c) Plano de Ação das Áreas - ICHI - 2015: A Diretora 
Derocina Sosa retomou o assunto do Plano de Ação para o ano de 2015. Solicitou que os 
coordenadores, juntamente com os demais docentes das suas áreas, identificassem ações que estão 
previstas para serem realizadas em 2015. Estas informações deverão ser encaminhadas para o ICHI 
a fim de compor o Plano de Ação 2015. d) Participação de Evento no exterior e no Brasil -
Afastamento do País e do Instituto no ano de 2015: A Diretora Derocina  Sosa informou que o 
professor Cláudio Renato Moraes da Silva, do curso de Biblioteconomia, participará dos Congressos 
em Havana - Cuba (Congreso Lectura 2015: para Leer El XXI e o X Congreso Internacional de 
Educación Ambiental), apresentando respectivamente os trabalhos: Arvoteca: Biblioteca Alternativa – 
uma experiência na Praça Tamandaré, na cidade de Rio Grande, RS Brasil; Educação alfabetizadora 
a partir do experimento letramento: oficineiras do projeto reconstruindo, em Jaguarão, RS, Brasil; A 
natureza pesqueira, na região Sul do RS e a profissão de pescador artesanal: uma cultura, uma 
tradição uma necessidade ou um prazer em seguir? E o trabalho, Maria Judith Cortesão: mulher, 
ambientalista e educadora popular. Em São Paulo, o prof. Cláudio participará da 67ª Reunião Anual 
da SBPC, com o trabalho intitulado A situação do índio no século XXI: índios nas universidades – 
preconceito e valorização. d) Núcleo Docente Estruturante do Curso de Bacharelado em 
Hotelaria: a Profa. Francieli Boaria apresentou a Ata 004/2015 do Curso de Bacharelado em 
Hotelaria onde consta a institucionalização do Núcleo Docente Estruturante do curso, ficando este 
composto pelos professores Adriana Kivanski de Senna, Angela Teberga de Paula, Carlos Alberto 
Franz dos Santos, Francieli Boaria, Júlia Silveira Matos, Letícia Indart Franzen e Raphael 
Albuquerque de Boer. Posto em votação o Conselho aprovou a institucionalização e os componentes 
do Núcleo Docente Estruturante do curso acima citado. c) Trabalho Arqueológico Praça 
Tamandaré: O Prof. José Alberione dos Reis disse que iniciaram os trabalhos de arqueologia na 
Praça Tamandaré, destacando a importância deste trabalho na divulgação do curso de Arqueologia. 
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 
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Elisângela Gorete Fantinel 
Secretária Geral 

 
 


