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Aos vinte e oito dias do mês de abril de 2015, às 14h, na sala de reuniões do ICHI, Campus Carreiros, foi 
realizada a reunião extraordinária do Conselho do Instituto de Ciências Humanas e da Informação com a 
presença dos seguintes membros: Danilo Vicensotto Bernardo, Denise Maria Maciel Leão, Dhion Carlos 
Hedlund, Eder Bayer Maier, Elisângela Gorete Fantinel, Éder Bayer Maier, Juarez Rodrigues Fuão, Júlia 
Silveira Matos 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, 
Rossana Madruga Telles, Vanessa dos Santos Moura, Guilherme Pinto Amaral (discente), Sabrina 
Simões Correa (discente) e Maurício Garcia dos Santos (discente). Não estiveram presentes e 
justificaram as ausências Jaciel Gustavo Kunz, Luciene Imes Baptista, Gisele Vasconcelos Dziekaniak, 
Angela Teberga de Paula. Estiveram ausentes sem justificativa Cassiane de Freitas Paixão, Leni Beatriz 
Correia Colares, Jussemar Weiss Gonçalves, Egeu Gomez Esteves, Vinícius Lisboa Nunes e a 
representante discente Valesca Rodrigues Soares.  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 agradeceu a disponibilidade de todos para participarem da reunião extraordinária. Na 
sequência passou a palavra para os relatores da Câmara Administrativa: 1) Parecer da Câmara 
Administrativa: a) Parecer 008/2015: Assunto: Abertura de concurso público – Área de 
Arqueologia e Antropologia. Interessada: Profª. Derocina Alves Campos Sosa. Relator: Prof. Mateus de 
Moura Rodrigues. Relatório: A Câmara Administrativa do Pleno do Conselho do ICHI recebeu para 
análise e parecer o formulário de abertura de edital para concurso público para professor efetivo da área 
de Arqueologia e Antropologia. Voto do relator: a) Fundamentação: O concurso em questão contará com 
01 vaga na classe Adjunto A – Nível 01, regime 40h/DE, oriunda da aposentadoria do Prof. José Carlos 
Vieira Ruivo, para as matérias Teoria Antropológica, Etnologia Indígena, Etnoarqueologia. As disciplinas a 
serem atendidas são Antropologia Sócio-cultural; Antropologia; Etnoarqueologia; Etnohistória; Etnologia 
Indígena. A titulação mínima exigida para ingresso é doutorado em Antropologia ou em Arqueologia, 
sendo a mesma o único grau de formação acadêmica a pontuar na prova de títulos, estando quantificada 
em 5,0 pontos. O concurso constará de prova escrita e prova didática e prevê 20 dias úteis para inscrição. 
A banca examinadora indicada pela área está composta pelos professores: - Gianpaolo Knoller Adomilli 
(presidente); - José Otávio Catafesto de Souza (membro externo); - Adriana Fraga da Silva (membro 
interno); - Lori Altmann (suplente externo); - Danilo Vicensotto Bernardo (suplente interno). O programa 
das provas constará de dez pontos, a saber: 1. Desenvolvimento e consolidação da Antropologia nas 
Ciências Sociais; 2. O conceito de cultura em Antropologia; 3. Antropologia hermenêutica, pós-
modernismo e estudos pós-coloniais; 4. História indígena e indigenismo; 5. Ritual e simbolismo; 6. Magia, 
ciência e religião; 7. Indivíduo, corpo e pessoa; 8. Etnoarqueologia, teorias, métodos e possibilidades; 9. 
Etnoarqueologia: implicações para a Antropologia e Arqueologia; 10. Etnoarqueologia e arqueologia do 
tempo presente. Para a pontuação de títulos, além dos 5,0 pontos atribuídos à formação acadêmica, 
atribui-se 2,0 pontos à produção científica, 2,0 pontos à experiência docente, e 1,0 ponto à demais 
atividades profissionais não docentes.  b) Parecer: O Relator, de posse da documentação apresentada, 
relativa à abertura de edital para concurso público para professor efetivo da área de Arqueologia e 
Antropologia, vota pela aprovação dos elementos constantes no documento e indica a abertura do 
processo para a realização do concurso. Posto em votação o Parecer 008/2015 da Câmara 
Administrativa foi aprovado por unanimidade pelos conselheiros. b) Parecer 009/2015: Assunto: 
Seleção Contratação Temporária – Área de História (Proc. 23116.001943/2015-42 Edital 12/2015). 
Interessada: Derocina Alves C. Sosa. Relatora: Solismar Fraga Martins. Relatório: A Câmara 
Administrativa do Pleno do Conselho do ICHI recebeu para análise e parecer o Processo de nº 



UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG 
INSTITUTO DE CIÊNCIAS HUMANAS E DA INFORMAÇÃO – ICHI 
REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO - ATA 005/2015 

PÁGINA 2 DE 2 
 2

23116.001943/2015-42 sobre a Seleção Contratação Temporária (Área de História) – Carga-horária 40 
horas. Encontram-se no processo os documentos abaixo relacionados: Formulário de abertura de 
tramitação inicial do processo supramencionado (fl. 01/02); Folha de Despacho (fl. 03); Programa das 
Provas (fl. 02); Portaria n° 514/2015 (fl. 09); Solicitação de parecer de edital para procuradoria jurídica (fl. 
10); Edital (fls. 11/14); Parecer da Procuradoria Jurídica (fls. 15/17); Documentação do Edital 
encaminhado para reitoria a fim de assinatura (fl.18/22); Cópia do Diário Oficial da União (fl. 23); 
Memorando do ICHI solicitando alteração no edital em relação à titulação e no tipo de prova a ser 
realizada (fl. 24); Retificação do Edital no Diário da União (fl. 25); Divulgação de Edital em jornal local e 
regional (fls.26 e 27); Cópia da Retificação do Edital (fl. 28); Listagem emitida pela presidência da banca 
com as inscrições homologadas (fl. 29); Lista de presença da prova escrita (fl. 30); Ata da prova escrita (fl. 
31); Lista de presença de leitura da prova escrita (fl. 32); Planilha de notas da prova escrita (fl. 33); Ata de 
leitura da prova escrita (f. 34); Planilha final de notas da prova escrita (fl. 35); Planilha de avaliação do 
exame de títulos (fl. 36/41)); Planilha final do exame de títulos (fl. 42); Planilha das médias finais (fl. 43); 
Planilha final de notas do processo seletivo (fl. 44); Ata final do edital de seleção contratação temporária 
(fl. 45). Voto do relator: a) Fundamentação: Foram observados pela banca todos os procedimentos para a 
realização do processo de contratação temporária de docente para área de História nas disciplinas de: 
Práticas Pedagógicas; Metodologia do Ensino de História; e, História Americana. Na seleção os 
candidatos Jaime Valim Mansan com nota final 8,8; a candidata Sabrina Meirelles Macedo com nota final 
6,4; e, a candidata Hardalla Santos do Valle com nota final 6,3 foram considerados APROVADOS. b) 
Parecer: O relator vota pela homologação do resultado do processo seletivo de contratação temporária 
de docente da Área de História e pela contratação do candidato Jaime Valim Mansan. O Parecer 
009/2015 da Câmara Administrativa foi posto em votação e aprovado por unanimidade pelos 
Conselheiros. Na sequência o Presidente da Câmara Administrativa, Prof. Mateus de Moura Rodrigues, 
colocou que teriam mais dois pontos a serem discutidos no Conselho, a saber: - Reestruturação dos 
Laboratórios, Núcleos e Observatórios da Arqueologia e Antropologia; - Regulamento do Núcleo de 
Estudos sobre Populações Costeiras e Saberes Tradicionais – NECO; entretanto, o relator designado 
pelo Prof. Mateus, o Prof. Egeu Gomez Esteves não avaliou o material. O Prof. Mateus de Moura 
Rodrigues informou que encaminhou dois e-mails para o professor, um com o material a ser avaliado e o 
outro, respondendo ao questionamento quanto à data que os pareceres deveriam estar concluídos em 
que razão da reunião extraordinária do Conselho do ICHI. O prof. Egeu Gomez Esteves, por estar em 
férias, não conseguiu acessar o e-mail do Prof. Mateus onde informava a data da reunião do Conselho. 
De acordo com o Prof. Mateus, o Prof. Egeu Gomez Esteves retornou de férias no dia de hoje (28/04) e 
não teve tempo hábil para elaborar os Pareceres. O Prof. Mateus de Moura Rodrigues, não sabendo da 
condição de férias do Prof. Egeu, não repassou os materiais a outros membros da Câmara Administrativa 
que poderiam ter elaborado os Pareceres. Após ampla discussão dos conselheiros, o Prof. Mateus de 
Moura Rodrigues fez o seguinte encaminhamento: marcar uma reunião extraordinária para a próxima 
terça-feira, dia 05/05. A secretária geral, Elisângela Gorete Fantinel também fez um encaminhamento 
como sugestão: agendar, no mesmo dia da reunião ordinária, uma reunião extraordinária para tratar 
especificamente deste assunto, assim agilizaria a elaboração da Ata. Encaminhado para votação às 
sugestões dos conselheiros foram a favor, de realizar a reunião extraordinária na próxima terça-feira, dia 
05/05, 17 conselheiros, 01 contra e 01 abstenção. Desta forma, será agendada uma reunião 
extraordinária para a próxima semana, dia 05 de maio. Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente 
ata, que vai assinada pela senhora Diretora e por mim, Elisângela Gorete Fantinel, secretária. 
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Profª. Drª. Derocina Alves Campos Sosa 
Diretora do ICHI 
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