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Aos oito dias do mês de setembro de 2015, às 14h, no Prédio 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: Angela Teberga de Paula, Elisângela Gorete Fantinel, 
Denise Maria Maciel Leão, Rossana Madruga Telles, Gisele Vasconcelos Dziekaniak, Jaciel 
Gustavo Kunz, José Alberione dos Reis, Juarez José Rodrigues Fuão, Ricardo Gonçalves 
Severo, Vanessa dos Santos Moura, Solismar Fraga Martins, Luciene Imes Baptista, Cassiane 
Freitas Paixão, Mateus de Moura Rodrigues, Derocina Alves Campos Sosa. Paulo Afonso Pires 
Jr. representou o conselheiro Max Marcell Oliveira da Silva, Siuza Guedes, representou o 
conselheiro Vinícius Lisboa Nunes, Sérgio Renato Lampert representou Dhion Carlos Hedlund, 
Cláudio Renato Moraes representou Jarbas Greque Acosta, Guilherme Rau Santos 
representou o conselheiro Guilherme Couto Berndt. Não estiveram presentes e justificaram 
ausência, Daniel Prado, Danilo Vicensotto Bernardo, Éder Bayer Maier, Rodrigo Santos de 
Oliveira, Sabrina Simões Correa e Letícia Langlois Oliveira. Estiveram ausentes sem 
justificativa os conselheiros Jussemar Weiss Gonçalves, Anderson Santana Gonçalves e Maria 
Vitória Coutinho. 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 Conselheiros e 
na sequência da apresentação das Indicações que estiveram sob a sua responsabilidade: 1) 
Indicações:  a) Indicação 033/2015:  Assunto: Remanejo de rubricas de projeto de 
Extensão. Relatório: A Direção do ICHI recebeu para análise e parecer a solicitação do 
remanejo de rubricas do projeto Formação e Qualificação Técnica Multidisciplinar no  
Contexto do Plano de Educação Ambiental com vistas à implementação da Gestão 
Ambiental integrada do Porto do Rio Grande  coordenado pelo professor José Vicente de 
Freitas. Tal remanejo deve-se às necessidades de adequação na distribuição de rubricas do 
próprio projeto e já foram pactuadas com a Superintendência do Porto do Rio Grande conforme 
planilha, anexo 01. Conclusão: pelo exposto a direção indicou para a aprovação e 
homologação das rubricas. Posto em votação a Indicação 033/2015 foi aprovada por 
unanimidade pelo Conselho do ICHI. b) Indicação 034/2015 : Assunto: Abertura de 
Concurso Público - Sociologia.  Relatório: A Direção do ICHI recebeu para análise e parecer à 
solicitação da abertura de concurso público da área de Sociologia devido à aposentadoria da 
professora Maíra Baumgarten Correia conforme especificado no anexo 02. Conclusão: Pelo 
exposto, a Direção do ICHI vota pela aprovação da homologação da abertura de concurso 
público da área de Sociologia. Posto em votação a Indicação 034/2015 foi aprovado por todos 
os conselheiros. c) Indicação 035/2015 : Assunto: Inclusão das disciplinas de História da 
Cultura Afro-Brasileira e Indígena para os cursos d e Engenharia de Alimentos e de 
Engenharia Bioquímica da Escola de Química e Alimen tos.  Relatório: A Direção do ICHI 
recebeu para análise e parecer a solicitação da Escola de Química e Alimentos – EQA para a 
inclusão da disciplina: História da Cultura Afro-Brasileira e Indígena com código 10653 - 45h - 3 
créditos, para os cursos de Engenharia de Alimentos e Engenharia Bioquímica. Trata-se de 
disciplina optativa, ofertada nessa modalidade para outros cursos e a área de História 
manifestou-se favoravelmente. Conclusão: Pelo exposto, a Direção indicou para aprovação a 
inclusão das disciplinas História da Cultura Afro-Brasileira e Indígena - código 10653 - 45h - 
3 créditos, para o curso de Engenharia de Alimentos e para o curso de Engenharia Bioquímica 
em caráter optativo. Posto em votação a Indicação 035/2015 foi aprovada pelos conselheiros. A 
conselheira Vanessa dos Santos Moura apresentou o Parecer que esteve sob a sua 



UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG 
INSTITUTO DE CIÊNCIAS HUMANAS E DA INFORMAÇÃO – ICHI 

REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO - ATA 012/2015 
PÁGINA 2 DE 9 

  

responsabilidade de relatoria: 2) Câmara de Pesquisa:  a) Parecer 034/2015. Assunto: 
Aprovação de Projeto de Pesquisa.  Interessado: Profa. Leda Velloso Buonfiglio. Relatório: A 
Câmara de Pesquisa do Pleno do Conselho do ICHI recebeu para análise e parecer o projeto 
intitulado O Estado e os Agentes Sociais na Produção Socioespacial da Cidade nos Municípios 
do Sul do Rio Grande do Sul. Voto do Relator: Fundamentação: Trata-se de projeto de 
pesquisa desenvolvido sob responsabilidade da Profa. Leda Velloso Buonfiglio. O referido 
projeto é novo e há vinculação a Programa de Pós-Graduação em Geografia. Haverá de ser 
desenvolvido em ambos os períodos letivo e não letivo, bem assim se aponta dupla vinculação 
no pertinente à Unidade, nomeadamente ao Instituto de Ciências Humanas e da 
Informação/ICHI e ao Núcleo de Análises Urbanas/NAU. O projeto conta com 03 docentes 
desta IES, 02 alunos da graduação não remunerados também desta IES e 03 pessoas da 
comunidade.  Após análise foi verificado que o projeto está de acordo com os padrões da 
Universidade Federal do Rio Grande, apresentando de forma clara o tripé ensino-pesquisa-
extensão, uma breve descrição do projeto, os objetivos geral (a saber, "análise e mapeamento 
da gestão urbana municipal do sul do Rio Grande do Sul à luz da teoria geográfica e 
sociológica contemporânea") e específicos, justificativa e metodologia, bem assim cronograma. 
Parecer: Tendo em vista o exposto, a Câmara de Pesquisa vota pela aprovação do projeto 
acima descrito.  Posto em votação o Parecer 034/2015 da Câmara de Pesquisa, foi aprovado 
por unanimidade pelos Conselheiros. Na sequência a Diretora Derocina Alves Campos Sosa 
passou a palavra para os membros da Câmara de Extensão. O Prof. Juarez Rodrigues Fuão 
apresentou os pareceres que estiveram sob a sua responsabilidade de avaliação e relatoria: 3) 
Câmara de Extensão:  a) Parecer 009/2015: Assunto: Atividade de Extensão . Interessada: 
Priscila Gayer. Relator: Juarez Rodrigues Fuão. Relatório: A Câmara extensão do Conselho do 
ICHI recebeu para análise e parecer o seguinte documento: Relatório Final do Projeto de 
Extensão: Popularização da Ciência – Seminário Profissional e m Eventos , sob a 
coordenação da Profa. Priscila Gayer, com realização no período de 26/05/2015 a 17/08/2015, 
com carga horária de 44 horas, teve como objetivo geral apresentar conceitos e temáticas 
científicas inerentes à àrea dos eventos na mesma medida em que são desveladas 
oportunidades de inserção laboral e esclarecer a proposta dos cursos de tecnologia, suas 
vantagens e diferenciações. Voto do Relator: Fundamentação: Segundo a descrição da 
coordenadora do projeto, os objetivos foram amplamente atendidos por meio das temáticas 
apresentadas. Já o relatório não apresenta irregularidades que impeçam sua aprovação. 
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 sob o nº 
009/2015 foi aprovado por unanimidade pelos Conselheiros.  b) Parecer 010/2015: Assunto: 
Atividade de Extensão.  Interessada: Luciana Souza de Brito. Relator: Juarez Rodrigues Fuão. 
Relatório: A Câmara extensão do Conselho do ICHI recebeu para análise e parecer o seguinte 
documento: Formulário-síntese do Curso de Extensão: Noções de encadernação artesanal , 
sob a coordenação da Profa. Luciana Souza de Brito, com realização no período de 11/09/2015 
a 12/09/2015, com carga horária de 10 horas e a ser realizado no Laboratório de Restauração 
do Curso de Arquivologia da UFSM, tendo como proposta capacitar professores do Curso 
quanto às técnicas de elaboração de encadernação artesanal para volumes encadernados. 
Voto do Relator: Fundamentação: O formulário síntese da proposta descrita anteriormente não 
apresenta irregularidades que impeçam sua aprovação. Parecer: Pelo exposto aprovo as ações 
de extensão descritas neste relatório e encaminho para as providências cabíveis. Posto em 
votação o Parecer 010/2015 da Câmara de Extensão foi aprovado por unanimidade pelos 
conselheiros. Na sequência o conselheiro Jaciel Gustavo Kunz apresentou o parecer que 
esteve sob a sua responsabilidade de relatoria. b) Parecer 011/2015: Assunto: Atividade de 
Extensão. A Câmara de Extensão do Conselho do ICHI recebeu para análise e parecer o 
seguinte documento: Relatório de atividade de extensão (evento) “Ciclo de Palestras da 
Hotelaria – Câmpus Santa Vitória do Palmar”, sob a coordenação da TAE Siuza Guedes, 
realizado entre 6 de maio e 8 de junho de 2015, tendo tido como objetivos: proporcionar para o 
acadêmico de hotelaria do primeiro e terceiro semestre o conhecimento da linha de pesquisa e 
vida acadêmica trilhada pelos seus docentes; promover oportunidades de reflexões sobre a 
docência e a cultura acadêmica; transmitir através do aporte de informações indicações de 
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perspectivas para o crescimento acadêmico e profissional dos discentes do curso de hotelaria.  
Voto do Relator: Fundamentação: a atividade de extensão relatada atingiu os objetivos 
propostos. O relatório do projeto de extensão descrito encontra-se de acordo com as normas 
da Universidade Federal do Rio Grande. Parecer: pelo exposto aprovo o relatório do projeto de 
extensão (evento) “Ciclo de Palestras da Hotelaria – Câmpus Santa Vitória do Palmar” e 
encaminho para as providências cabíveis. Posto em votação o Parecer da Câmara de 
Extensão, nº 011/2015 foi aprovado por unanimidade por todos os conselheiros. Após, a 
Câmara de Ensino, tendo como relatora a conselheira Elisângela Gorete Fantinel, apresentou o 
parecer que esteve sob a sua relatoria: 4) Câmara de Ensino:  a) Parecer 017/2015: Assunto: 
Proposta de atividades complementares  – Cursos de Geografia Licenciatura e Bacharelado. 
Interessados: Coordenação da Geografia. Relatório: A Câmara de Ensino do Pleno do 
Conselho do ICHI recebeu para análise e parecer os seguintes documentos: Ata 005/2015 do 
Comitê Assessor da Geografia e a Planilha de atividades complementares, conforme proposta 
apresentada no anexo 03. Voto do Relator: Fundamentação: A proposta definida na Ata 
005/2015 do Comitê Assessor da Geografia apresenta a planilha de atividades complementares 
dos cursos de Geografia e as respectivas horas que serão computadas.  A definição das 
atividades é objetiva e esclarecedora, permitirá eficiência na mensuração das horas 
complementares, onde cada acadêmico deverá perfazer um total mínimo de 200 horas. 
Parecer: O Relator vota pela Aprovação da proposta de regulamentação de atividades 
complementares dos cursos de Geografia Licenciatura e Bacharelado. Posto em votação o 
parecer 017/2015, da Câmara de Ensino foi aprovada por unanimidade pelos conselheiros. 5) 
Assuntos Gerais: a) Reunião Santa Vitória do Palmar : A Diretora Derocina Alves Campos 
Sosa colocou que de acordo com o calendário a reunião do Conselho do Instituto, no mês de 
outubro será no Câmpus de Santa Vitória do Palmar. A Profa. Luciene Imes Baptista solicitou 
ao Conselho uma avaliação quanto a alteração da data da reunião para o mês de novembro, 
pois, de acordo com a professora os alunos do curso de Eventos querem preparar uma 
confraternização especial e em outubro terá a semana acadêmica e mais a MPU. A Diretora 
Derocina Alves Campos Sosa, colocou a sugestão da conselheira Luciene Imes Baptista para a 
apreciação do Conselho, onde a proposta foi acolhida por todos. Desta forma a reunião em 
Santa Vitória do Palmar será realizada no dia 10 de novembro. A Diretora lembrou que em 
breve os servidores receberão um e-mail para que os interessados informem os dados para 
proceder à reserva do transporte. b) PDI 2015/2016:  A Diretora Derocina Alves Campos Sosa 
leu o Mem. Circular  2/2015 recebido da PROPLAD no dia 31/08/2015 que trata do assunto: 
Contribuições para a elaboração do PDI 2015/2018 contendo o seguinte teor: “Em 2014 a partir 
da aplicação de instrumento de pesquisa de opinião dos discentes, docentes e técnico-
administrativos em educação e da realização de seminários em todas as Unidades 
Administrativas e Acadêmicas, a Pró-Reitoria de Planejamento e Administração deu início ao 
processo avaliativo tendo por objetivo a revisão do Plano de Desenvolvimento Institucional 
(PDI) 2011-2014 e a elaboração do PDI 2015-2018. O Comitê Assessor de Planejamento, 
responsável pela coordenação desse processo, visando dar publicidade aos encaminhamentos 
adotados e em especial contar com a participação crítica da comunidade universitária e 
sociedade disponibilizou na página da FURG o endereço eletrônico www.pdi.furg.br. Através 
deste sítio eletrônico os interessados poderão tomar conhecimento da experiência da FURG no 
planejamento institucional, acompanhar o andamento do trabalho desenvolvido pelo Comitê e 
por meio do menu principal “contato” encaminhar mensagens com sugestões e críticas que 
venham a contribuir na elaboração do PDI 2015/2018. Solicitamos que o conteúdo do presente 
memorando seja amplamente divulgado em sua Unidade”. Solicitou a participação e o 
engajamento de todos e também mencionou que este memorando foi encaminhado, via e-mail, 
para todos os servidores do ICHI. c) Solicitação de troca de lotação: a Diretora Derocina 
Alves Campos Sosa compartilhou com os membros do Conselho do ICHI a solicitação de troca 
Unidade da Profa. Julia Silveira Matos formalizada por meio do processo nº 
23116.004111/2015-88, para o Câmpus de Santo Antônio da Patrulha. O processo foi analisado 
pela PROGRAD e encaminhado à PROGEP. O parecer da PROGRAD foi lido pela Profa. 
Derocina Alves Campos Sosa, conforme segue: “Esta Pró-reitoria, em análise do processo em 
especial da ata 09/2015, se manifesta favorável a remoção da professora Júlia para outro 
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Câmpus da FURG. Desta forma indica as duas possibilidades para efetivar tal ação: 1. 
Remoção para o Câmpus de SLS, se e somente se, houver a troca com o professor da área de 
História, lotado ICHI/SLS. 2. Remoção para o Câmpus de SVP, se e somente se, houver a 
troca com o professor da área de História lotado no ICHI/SVP. Considerando que no Câmpus 
de Santo Antônio da Patrulha (SAP) não há cursos que demandam da área de História não há 
possibilidade de efetivar a remoção para aquele Câmpus. Colocamos à disposição para outros 
esclarecimentos”. Este despacho está assinado pela Pró-Reitora de Graduação, Profa. Dra. 
Denise Maria Veleda Martinez. A Diretora Derocina Alves Campos Sossa disse que o processo 
recebido da PROGEP, tramitou na área de História do ICHI e esta se mostra favorável à 
sugestão da PROGRAD. Depois da ciência do Conselho do ICHI a Diretora mencionou que irá 
encaminhar o processo para as instâncias pertinentes. O Prof. Mateus de Moura Rodrigues 
questionou se tem uma previsão de chamar o professor substituto. A Diretora Derocina Alves 
Campos Sosa informou que a orientação da PROGEP é aguardar se haverá um novo laudo da 
Profa. Julia Silveira Matos, mas disse que existe a possibilidade de chamar uma aprovada no 
concurso para professor substituto. O Prof. Mateus de Moura Rodrigues também questionou se 
o professor que viria no lugar da Profa. Julia Silveira Matos também assumiria as disciplinas da 
Arquivologia. O Prof. Juarez Rodrigues Fuão informou que sim. d) Coordenação do 
Laboratório de Turismo - LATUR: o Prof. Jaciel Gustavo Kunz solicitou a homologação da 
decisão do Comitê Assessor/NDE do curso de Turismo Binacional, registrado na Ata 05/2015 
desse referido Comitê, para coordenar as atividades do LATUR, a fim de que o responsável 
pelo laboratório seja a referência e possa conduzir as atividades e potencializar o uso deste 
espaço tendo sido definido como coordenador o Prof. Cristiano Ruiz Engelke, para assumir tal 
cargo e função. Posto em votação a indicação do nome do Prof. Cristiano Ruiz Engelke como 
coordenador do LATUR, foi aprovada por todos os conselheiros. O Prof. Jaciel Gustavo Kunz 
informou que a proposta também é de criar um Regimento para o LATUR prevendo a forma de 
eleição, periodicidade do cargo, dentre outros aspectos para uma melhor gestão e utilização 
desse laboratório. e) CONSUN: a conselheira Elisângela Gorete Fantinel retomou a questão da 
representação do ICHI no CONSUN e explicou rapidamente o funcionamento, informou que o 
cargo é de suplente, portanto deverá comparecer às reuniões caso o titular, que atualmente é o 
prof. Danilo Vicensoto Bernardo, entretanto o representante, mesmo que suplente, deverá 
participar como membro do Conselho do ICHI. Os professores de Santa Vitória do Palmar 
disseram que vão retornar a demanda para o grupo e sinalizam a viabilidade de ter uma 
pessoa de SVP para representar o ICHI no CONSUN. f) Curso de Licenciatura em Ciências 
Sociais: o Prof. Ricardo Gonçalves Severo informou que o projeto de criação do curso está em 
processo de elaboração. Mencionou que precisam conversar com as áreas de Geografia, 
Economia e Psicologia para fechar a proposta. A previsão de início do curso é para o 2º 
semestre de 2016. Quanto às vagas para os novos professores para atuar no curso informou 
que a Reitoria e a PROGRAD, irá buscar as vagas para professor junto ao MEC. O Prof. 
Ricardo Gonçalves Severo convidou a todos para conhecer a proposta do curso e discutir esse 
projeto também se de ficou à disposição para esclarecimentos. g) Escavação Praça 
Tamandaré – 2ª fase: o Prof. José Alberione dos Reis informou que o trabalho de escavação 
na Praça Tamandaré, coordenado pela Profa. Beatriz Thiesen continua sendo desenvolvido. O 
representante discente Guilherme Rau Santos informou que a menos de 1 metro e meio do 
solo foram encontrados evidências de uma “churrascada” que pode remeter ao século XIX. 
Neste local foram encontrados vidros lascados reutilizados para fazer instrumentos. O 
acadêmico Guilherme Rau Santos disse que se trata, ao analisar os artefatos, de um trabalho 
proposital de construção intencional de instrumentos. h) Eleição para a Coordenação da 
Arqueologia: o Prof. José Alberione dos Reis informou que sua permanência na coordenação 
do Bacharelado em Arqueologia se encerra no dia 31 de dezembro de 2015. A área de 
Arqueologia, em reunião acontecida no mês de agosto, definiu que haverá nova eleição para a 
Coordenação do Curso, referente ao período 2016/2017, durante o mês de outubro próximo. i) 
Vaga Geografia:  o Prof. Solismar Martins relatou a situação da perda de uma vaga da 
Geografia com a saída do Prof. Anderson Ruhoff do ICHI pois o mesmo passou em um 
concurso na UFRGS. O mesmo era docente da EBTT (Ensino Básico Técnico e Tecnológico) 
atualmente representado pelos IFES, com a reestruturação das Universidades em 2008 havia 
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02 vagas remanescentes do Colégio Técnico Industrial (CTI) que pertencia a FURG onde os 
professores Anderson e Elisângela de Felippe poderiam ir para a EBTT ou ficar na FURG. A 
vaga do prof. Anderson, com a sua saída foi retomada pelo MEC e será remanejada para os 
IFES. De acordo com o Prof. Solismar Martins o professor Anderson estava integrado ao grupo 
da Geografia, coordenava grupos de pesquisa, atuava em laboratórios e no programa de 
mestrado, lamenta pela perda do profissional e também da vaga. A Diretora Derocina Alves 
Campos Sosa informou que está conversando com a PROGRAD sobre essa situação. Nada 
mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata, que vai assinada pela senhora Diretora, 
Profa. Dra. Derocina Alves Campos Sosa 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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ANEXO 01 
 

Planilha de Remanejo de Rubricas 
 

PLANILHA FÍSICO -FINANCEIRA  
 

 Em Vigência  Ajustada/Atualizada  

Bolsa  1.119.800,03 
  
1.026.022,99 

Consumo  3.379,20 
  
 3.379,20 

Diárias  21.772,46 

  
                           
31.772,46 

Equipamento  5.000,00 

  
                           
30.000,00 

Passagens  63.744,91 
  
73.744,91 

Pessoa Jurídica  52.000,04 
  
100.777,34 

PJ FAURG   63.284,83 

  
                           
63.284,83 

PJ FURG 63.284,83 

  
                           
63.284,83 

PJ Unidades  37.970,90 

  
                          
 37.970,90 

Total  1.430.237,20 
  

1.430.237,20 
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ANEXO 02 

Formulário Concurso Sociologia  
 

ANEXO 
Instrução Normativa Conjunta 01/2013 - PROGEP/PROGR AD/PROPESP/PROEXC 

PROCEDIMENTOS PARA CONCURSO PÚBLICO, EM CARGO EFETI VO, 
DA CARREIRA DOCENTE DO MAGISTÉRIO SUPERIOR 

 

1. Referente ao art. 1º da IN 01/2013 PROGEP/PROGRA D/PROPESP/PROEXC 
 
Formulário de abertura de Edital para Concurso Público, de cargo efetivo, da Carreira Docente do 
Magistério Superior, mediante processo, dirigido à PROGRAD. 

Universidade Federal do Rio Grande - FURG 
Unidade Instituto de Ciências Humanas e da Informaç ão 

Quantidade de vagas: uma vaga 
 
Origem das vagas: Aposentadoria da professora Maíra Baumgarten Correia 
 
Classe: Adjunto 
Área do conhecimento: Sociologia 
 
Matéria(s)/Disciplina(s): Sociologia aplicada à Administração, Elementos Sociológicos da Educação, 
Sociologia Geral, Sociologia, Introdução às Ciências Sociais. 
 
Regime de Trabalho: 40/DE 
 
Titulação mínima para ingresso: Doutorado em Ciências Sociais ou Doutorado em Sociologia  
 
 Títulos pontuados no Exame dos títulos: Doutorado em Ciências Sociais ou Doutorado em Sociologia 
Provas: ( x ) escrita   (  x ) didática   (  ) prática 
Número de dias para inscrição: (  ) 15 dias úteis ( x) 20 dias úteis  
Indicação dos Membros da Banca Examinadora (no mínimo 3 titulares, pelo menos um membro 
externo, dos quais um Presidente, e no mínimo dois suplentes, sendo pelo menos um membro 
externo): 

Membro Interno Titular – Prof. Dr. Ricardo Gonçalves Severo – Presidente - FURG 
Membro Externo Titular  – Profa. Dra. Mara Rejane Osório - UFPEL 
Membro Interno Titular – Profa. Dra. Cassiane de Freitas Paixão – FURG 
Membro Externo Suplente – Profa. Dra. Mariângela Silveira Bairros - UFPEL 
Membro Interno Suplente – Leni Beatriz Colares - FURG 

 
Programa das Provas: em anexo 
 
Tabela de Pontuação de Títulos: (anexar a tabela ao processo, seguindo Art. 22 a 24 da Deliberação 
23/2012 - COEPEA) 
 
Data: 08/09/2015                                                   Diretor(a) da Unidade 
OBS: Anexar Ata do Conselho da Unidade com aprovação dos elementos constantes neste 
formulário. 
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PONTOS PARA A PROVA  
 

1. Sociologia Clássica e os teóricos Emile Durkheim, Karl Marx, Max Weber; 
2. Sociologia da educação: reprodução de Pierre Bourdieu; 
3. Perspectivas sobre desigualdades de gênero; 
4. Raça e Etnicidade; 
5. Conflitualidades contemporâneas; 
6. Sociologia do Trabalho; 
7. Sociologia Política; 
8. Ciências Sociais no Brasil: desenvolvimento do campo e principais referências; 
9. Capitalismo contemporâneo;  

10. Sociologia contemporânea: Norbert Elias, Anthony Giddens, P. Bourdieu e Judith Buttler. 
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ANEXO 03 

 
ATIVIDADES CURRICULARES COMPLEMENTARES  

GEOGRAFIA (BACHARELADO E LICECIATURA) – 2015  
 
De acordo com o Ministério da Educação as Atividades Complementares “têm a finalidade de 
enriquecer o processo de ensino-aprendizagem, privilegiando a complementação da formação social e 
profissional”.  
 
 

ATIVIDADE COMPLEMENTAR  NÚMERO DE HORAS 
POR ATIVIDADE 

NÚMERO MÁXIMO 
DE HORAS 

Participação em eventos científicos 50% da carga horária do 
evento 

80 horas 

Apresentação em eventos científicos 06h 60h 
Publicação de artigo científico (autor) 40h 120h 
Publicação de artigo científico (co-autor) 20h 60h 
Iniciação Científica (20h/semanais) e PIBID 60h 120h 
Monitoria (12h/semana) 40h 80h 
Monitoria voluntária 30h 60h 
Participação em projetos de pesquisa 50h 100h 
Participação em projetos de ensino 50h 100h 
Participação em projetos de extensão 50h 100h 
Participação no CAGEO 25h 50h 
Participação em cursos ou mini-cursos 15h 45h 
Organização de eventos 25h 50h 
Ministrar curso ou mini-curso 30h 60h 
Assistir defesas de trabalhos acadêmicos 04h 24h 
Cursos on-line (idiomas ou áreas afins) 50% da carga horária do 

curso 
100h 

Outros (concurso, feiras, exposições, 
embarques, treinamentos, etc) 

50% da carga horária da 
atividade  

60h 

Estágio extracurricular 40h 80h 
Atividades de extensão 02h 20h 
 

 


