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Aos oito dias do mês de dezembro de 2015, às 14h, no Prédio do ICHI - Psicologia, 
Campus Carreiros, foi realizada a reunião ordinária do Conselho do Instituto de 
Ciências Humanas e da Informação com a presença dos seguintes membros: Adriana 
Fraga da Silva (representando o Conselheiro Danilo Vicensotto Bernardo), Angela 
Teberga de Paula, Cassiane de Freitas Paixão, Anselmo Alves Neetzow, Denise Maria 
Maciel Leão, Derocina Alves Campos Sosa, Dhion Carlos Hedlund, Jaciel Gustavo 
Kunz, José Alberione dos Reis, Daniel Porciuncula Prado, Mateus de Moura 
Rodrigues, Jarbas Greque Acosta, Eder Bayer Maier, Elisângela de Felippe Rodrigues 
da Silva (representando a Conselheira Rossana Madruga Telles), Solismar Fraga 
Martins e Vanessa dos Santos Moura. Não estiveram presentes e justificaram a 
ausência: Daniela Delias de Souza, Elisangela Gorete Fantinel, Gisele Vasconcelos 
Dziekaniaki, Juarez José Rodrigues Fuão, Luciene Imes Baptista e Max Marcell 
Oliveira da Silva. Estiveram ausentes sem justificativa os conselheiros Jussemar 
Weiss Gonçalves, Leticia Langlois Oliveira, Ricardo Gonçalves Severo, Vinícius Lisboa 
Nunes, Anderson de Santana Gonçalves Dias, Guilherme Couto Berndt e Maria Vitória 
Coutinho. Estiveram presentes como convidados: Jaime Valim Mansan, Artur Henrique 
Franco Barcelos e Mauro Dillmann Tavares.  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 apresentou a nova Secretária Geral do Instituto 
Sibelle Cardia Nunes Cruz. Na sequência iniciou a apresentação das Indicações que 
estiveram sob a sua responsabilidade: 1)Indicações: a) Indicação 043/2015: 
Assunto: Homologação de inscrições e cronograma de concurso. Relatório: A 
direção do ICHI recebeu para análise e parecer a homologação das inscrições e o 
cronograma do concurso da área de Sociologia. A banca examinadora do concurso 
seguiu a deliberação pertinente, seguindo os procedimentos adequados. Conclusão: 
Pelo exposto, a Direção indicou para aprovação a homologação das inscrições e o 
cronograma do concurso da área de Sociologia, conforme anexo 01. Posto em 
votação a Indicação 043/2015 foi aprovada por unanimidade pelos Conselheiros. b) 
Indicação 044/2015: Assunto: Alteração curricular do Programa de Pós-
Graduação em Geografia. Relatório: A Direção recebeu para análise e parecer a 
solicitação da alteração curricular do Programa de Pós-Graduação em Geografia. As 
alterações foram aprovadas no Comitê Assessor da área de Geografia. Conclusão: 
Pelo exposto, a Direção indicou para aprovação a solicitação da alteração curricular do 
Programa de Pós-Graduação em Geografia descritas abaixo: 1) Reforma do 
Regimento do PPGeo; 2) Criação da disciplina obrigatória: "Seminário de 
Dissertação"; 3) Criação das disciplinas eletivas: "Geomorfologia e Planejamentos" e  
"Fundamentos da Ciência  do Solo". 4) Exclusão das disciplinas listadas, abaixo, do 
quadro do PPGeo: Sensoriamento Remoto em  Hidrologia de Regiões Costeiras 
Subtropicais (Cód.10124p); Sensoriamento Remoto por Radar: Aplicações no Estudo 
das Zonas Costeiras, Oceanos e Criosfera (Cód.10127p); Análise Espacial em 
Sistemas de Informação Geográfica (Cód.10125p); Cartografia Temática Digital 
(Cód.10132p); Processamento e Classificação de Imagens de Sensoriamento Remoto 
(Cód.10126p); Geografia do Comércio e do Consumo Urbano (Cód.10136p) e 
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Representações Gráficas na Geografia (Cód. 05043p). A Direção solicitou ao 
Conselheiro Solismar Fraga Martins que elucidasse de forma prática as alterações no 
regimento do Programa de Pós-Graduação em Geografia. O mesmo iniciou sua fala 
mencionando que as mudanças previstas no regimento já haviam sido aprovadas pelo 
Comitê Assessor do Programa e enumerou os artigos que sofreram alterações, como 
segue: Art.21: Criação da disciplina “Seminário de Dissertação” de caráter obrigatório 
que será ofertada no 2º semestre onde os alunos deverão trabalhar com a preparação 
da apresentação do projeto de qualificação; Art.30: Supressão do 2º e do 3º parágrafo; 
Art.34: Eliminação da ordem das etapas a ser seguida no processo de seleção; Art.44: 
Alteração na tabela de avaliação; Art.45: No caso de desligamento do Programa e 
posterior reingresso, através de novo processo seletivo, é necessário aguardar 12 
meses para a defesa do trabalho; Art.51: Alteração do 5º parágrafo referente à 
qualificação; Art. 55: Alteração nos conceitos para aprovação ou reprovação da 
dissertação e no prazo para entrega da versão final, que passa a ser de escolha do 
aluno. O conselheiro também explicou que as alterações das disciplinas do Programa, 
principalmente a exclusão de algumas, fizeram-se necessárias em decorrência de 
problemas com a mobilidade de alguns professores e para tentar manter a estabilidade 
do quadro docente. Foi relatado ainda que a PROPESP liberou uma vaga de docente 
para compor o quadro de professores do Programa de Pós-Graduação em Geografia, 
através do PNPD, e para o preenchimento dessa vaga será aberto processo de 
seleção em que os interessados deverão possuir formação mínima de Doutorado em 
Geografia ou área correlata. Posto em votação a Indicação 044/2015 foi aprovada por 
unanimidade pelos Conselheiros. c) Indicação 45/2015: Assunto: Prorrogação do 
período de afastamento para Doutorado. Relatório: A direção recebeu para análise e 
parecer a prorrogação do afastamento do prof. Fabiano Couto Corrêa da Silva até 
janeiro de 2017. A referida solicitação já foi avaliada e acatada pelo Comitê Assessor 
da área de Biblioteconomia. Pelo exposto, a Direção indicou para aprovação a 
solicitação afastamento do prof. Fabiano Couto Corrêa da Silva até janeiro de 2017. O 
Conselheiro Jarbas Greque Acosta explicou que a solicitação de prorrogação do prazo 
de afastamento faz-se necessária, pois o professor Fabiano Couto Correa da Silva 
tenciona apresentar para a Universidade um produto chamado Repositório e busca a 
partir de um convênio com uma Universidade espanhola implantar um curso de Pós-
Graduação na área de Biblioteconomia. Posto em votação a Indicação 045/2015 foi 
aprovada por unanimidade pelos Conselheiros. Na sequência a Diretora Derocina 
Alves Campos Sosa passou a palavra para os membros da Câmara Administrativa 
para a apresentação dos Pareceres: 2)Câmara Administrativa: a) Parecer: 
031/2015: Assunto: Solicitação de Convênio de Acordo de Cooperação com a 
Universidade da República do Uruguai. Interessado: Carlos Roberto Machado. 
Relatora: Daniela Delias de Sousa. Relatório: A Câmara Administrativa do Pleno do 
Conselho do ICHI recebeu para análise e parecer a solicitação de Carlos Roberto 
Machado, tendo como objeto do pedido o convênio de acordo de cooperação entre a 
Universidade da República do Uruguai – UDELAR - e a Universidade Federal do Rio 
Grande. O encaminhamento para o ICHI deve-se ao fato de que o curso de Turismo 
Binacional da FURG e equivalente da UDELAR têm interesse no processo de 
intercâmbio. Constam da documentação: a) Acordo para intercâmbio de estudantes – 
versão em língua espanhola; b) Acordo para intercâmbio de estudantes – versão em 
língua portuguesa; c) Ata 24/2015 do Instituto de Educação, referente à reunião que 
aprovou a proposta de acordo em 02/09/2015, encaminhando-a à Assessoria de 
Relações Internacionais da FURG; d) Solicitação de ciência do despacho do processo 
pelo IE e pelo ICHI, encaminhada pela Assessoria de Relações Internacionais da 
FURG; e) Ata 33/2015 do Instituto de Educação, referente à reunião que aprovou por 
unanimidade a proposta de acordo. Voto do relator: O Relator, de posse da 
documentação apresentada, relativa à proposta de convênio citada aprova a 
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solicitação de Carlos Roberto Machado. O parecer foi lido pelo Conselheiro Mateus de 
Moura Rodrigues. A Diretora Derocina Alves Campos Sosa solicitou ao Conselheiro 
Jaciel Gustavo Kunz que esclarecesse o interesse da área no Convênio. O mesmo 
esclareceu que seria interessante para o curso de Turismo Binacional estreitar as 
relações com a Universidade da República do Uruguai haja vista que é de interesse de 
ambas as partes promover um intercâmbio em termos de ensino. Comentou ainda que 
a distância entre os polos (Campus SVP e a Universidade que fica na cidade de 
Maldonado/Uruguai) é relativamente pequena o que facilita o deslocamento dos 
alunos e a efetivação do intercâmbio. Posto em votação o Parecer da Câmara 
Administrativa nº 031/2015 foi aprovado por unanimidade pelo Conselho. b) Parecer: 
32/2015: Assunto: Homologação do processo de Eleição da Coordenação dos 
Cursos de História. Interessado: Prof. Juarez José Fuão. Relator: Prof. Mateus de 
Moura Rodrigues. Relatório: A Câmara Administrativa do Pleno do Conselho do ICHI 
recebeu para análise e parecer o relato das eleições para coordenação dos cursos de 
História. Voto do Relator: a) Fundamentação: A comissão eleitoral, constituída pelo 
Prof. Jussemar Gonçalves Weiss, Prof. Rodrigo Santos de Oliveira e pela acadêmica 
Gabriela Costa da Silva, apresentou cronograma do processo de eleição de acordo 
com as seguintes etapas: instalação da comissão eleitoral no dia 20 de novembro de 
2015; aprovação do calendário de atos para a eleição e divulgação do processo 
eleitoral no dia 21 de novembro de 2015;recebimento da inscrição das chapas de 23 a 
26 de novembro de 2015; e período de votação de 01 a 03 de dezembro de 2015. A 
inscrição da chapa composta pelo Prof. Juarez José Rodrigues Fuão como 
Coordenador e pelo Prof. Luiz Henrique Torres como Coordenador Adjunto foi recebida 
em 25 de novembro de 2015 e homologada pela comissão eleitoral em 27 de 
novembro de 2015.A publicação da lista dos eleitores aptos a votar foi divulgada no dia 
27 de novembro de 2015; e o período compreendido entre 27 e 30 de novembro de 
2015foi estabelecido como campanha eleitoral. A votação foi realizada de forma 
eletrônica, através do site consultas.furg. A divulgação dos resultados foi feita no dia 
04 de dezembro de 2015 no mural do ICHI, tendo sido eleita a chapa única composta 
pelo Prof. Juarez Rodrigues Fuão como Coordenador e pelo Prof. Luiz Henrique 
Torres como Coordenador Adjunto com um total de 29 votos favoráveis e 8 em branco 
entre os 223 discentes aptos a votar, e 3 votos favoráveis e nenhum em branco entre 
os 10 docentes aptos a votar. b) Parecer: O Relator, de posse da documentação 
apresentada, relativa a eleição da Coordenação dos Cursos de História e estando tal 
documentação de acordo, vota pela aprovação da mesma, figurando como eleita a 
chapa única composta pelo Prof. Juarez Rodrigues Fuão como Coordenador e pelo 
Prof. Luiz Henrique Torres como Coordenador Adjunto. Posto em votação o Parecer da 
Câmara Administrativa nº 032/2015 foi aprovado por unanimidade pelo Conselho. 
Após a apresentação da Câmara Administrativa a Diretora Derocina Alves Campos 
Sosa passou a palavra para os membros da Câmara de Ensino e relatores dos 
Projetos e Relatórios. 3) Câmara de Ensino: a) Parecer: 021/2015. Assunto: Projeto 
de Ensino “Grupo de Estudos Saúde Mental e Racismo”. Interessada: Cassiane de 
Freitas Paixão. Relator: Dhion Carlos Hedlund. Relatório: A Câmara de Ensino do 
Conselho do ICHI recebeu para análise e parecer o projeto acima citado, o qual integra 
as discussões do Núcleo de estudos Afro Brasileiro e Indígenas (NEABI FURG), que 
visa contribuir para reflexões sobre o contexto histórico, social e cultural de 
comunidades tradicionais na região Sul do Rio Grande do Sul. A data de realização 
consta de 09/09/2015 a 24/11/2015. O público-atingido são estudantes, professores e 
profissionais da área da saúde. Em relação à metodologia, serão realizados debates a 
partir de documentários e textos sobre psicologia da branquitude, impactos do racismo 
na saúde mental, racismo e negritude na formação acadêmica. Voto do relator: a) 
Fundamentação: o projeto foi apresentado no formulário adequado e apresenta os 
elementos necessários para a aprovação. b) Parecer: o relator vota pela aprovação do 
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projeto. A conselheira Cassiane de Freitas Paixão esclareceu que a elaboração do 
projeto ocorreu a parir da solicitação dos alunos do 2º ano do curso de Psicologia. 
Foram abordados diversos assuntos, entre eles a temática indígena, o projeto foi 
estendido para além da comunidade acadêmica e os alunos pretendem abordar novos 
assuntos no próximo ano. Posto em votação o Parecer da Câmara de Ensino nº 
021/2015 foi aprovado por unanimidade pelo Conselho. b) Parecer 022/2015. 
Assunto: Projeto de Ensino “Oficina de Formatação de Trabalhos Acadêmicos”. 
Interessada: Evelin Mintegui. Relator: Dhion Carlos Hedlund. Relatório: A Câmara de 
Ensino do Conselho do ICHI recebeu para análise e parecer, a Proposta de projeto 
acima citado e o seu Relatório Final. Em relação à Proposta, consta que o projeto é 
vinculado ao Curso de Arquivologia e prevê a realização de uma oficina de formatação 
de trabalhos acadêmicos no dia 04 de setembro de 2015. Esta oficina tem o objetivo 
de desenvolver competência no uso de uma ferramenta que, embora cotidiana para 
muitos, não tem sido considerada muito familiar para alguns discentes, e, que se 
adequadamente desenvolvida, impactará nas demais atividades de ensino, pesquisa e 
extensão em que os alunos vierem a se envolver. O público-alvo inicialmente são os 
discentes em semestres mais avançados do curso, com limite de 20 vagas. Em 
relação à metodologia, será de forma teórico-prática, organizada em dez tópicos a 
serem ministrados por dois professores: a) Apresentação das Normas de estruturação 
e Apresentação de Trabalhos Acadêmicos do Curso de Arquivologia; b) Configuração 
de páginas; c) Digitação; d) Estilos; e) Marcação e Seções para o Sumário; f) Quebras 
de página e de seção; g) Figuras, tabelas, quadros e gráficos; h) Sumário automático; 
i) Numeração de páginas; j) Capa, folha de rosto, folha de aprovação e apêndices. Em 
relação ao Relatório final, consta que as atividades foram desenvolvidas conforme o 
planejado, sendo que a única mudança foi a necessidade de dois dias para realização 
da oficina. A avaliação pelo público foi positiva, tendo sido sugerida a repetição da 
atividade. Voto do Relator: a) Fundamentação: tanto a Proposta de projeto quanto o 
Relatório final foram apresentados no formulário adequado e apresentam os 
elementos necessários para a aprovação. b) Parecer: o relator pela aprovação do 
projeto e do Relatório final. A Diretora Derocina Alves Campos Sosa sugeriu extender 
esse projeto para os demais cursos de graduação. Posto em votação o Parecer da 
Câmara de Ensino nº 022/2015 foi aprovado por unanimidade pelo Conselho. c) 
Parecer 023/2015. Assunto: Projeto de Ensino “Qualificação Profissional – Saber 
RED”. Interessada: Priscilla Gayer. Relator: José Alberione dos Reis. Relatório: A 
Câmara de Ensino do Conselho do ICHI recebeu para análise e parecer o projeto 
citados. O projeto é vinculado ao Curso de Turismo Binacional/Campus de Santa 
Vitória do Palmar e ao Laboratório de Práticas de Turismo e Hospitalidade (LATUR). 
Tem sua realização prevista para iniciar no dia 01/01/2016 e término no dia 
01/12/2016. Objetiva “instrumentalizar o aluno para o uso do GDS SABER RED. Visa 
instrumentalizar o discente no processo operacional de busca, tarifação, reserva de 
passagens aéreas através do uso dos GDSs (Sistemas de Distribuição Global). A 
operacionalização permitirá ao aluno compreender de forma prática aspectos teóricos 
da gestão em transportes turísticos, capacitando-o para atuar na área de Turismo e 
Eventos. O aluno será capaz de desenvolver habilidades práticas em diferentes níveis: 
pesquisa e análise de oferta (malha aérea), reserva, tarifação e emissão, bem como, 
desenvolver relações entre teoria e prática operacional”. A equipe é composta pela 
coordenadora e por dois monitores, com a previsão de um público alvo de 100 
pessoas, da comunidade interna (discentes) e da comunidade externa (profissionais e 
discentes de outras IEs). O projeto apresenta solicitação de duas bolsas para aluno de 
graduação e firmação de convênio entre a Universidade Federal do Rio Grande e a 
Sabre Travel Network. Não apresenta solicitação de recursos. Voto do relator: a) 
Fundamentação: o projeto foi apresentado no formulário adequado e apresenta os 
elementos necessários para a aprovação. Faço a ressalva de que é preciso preencher 
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o item 1.1 Professor Responsável que está em branco no texto do Projeto 
apresentado. b) Parecer: o relator encaminha a aprovação do projeto. O Conselheiro 
Jaciel Gustavo Kunz pediu a palavra e informou que o projeto deveria ser 
primeiramente encaminhado ao Laboratório LATUR para conhecimento. Posto em 
votação o Parecer da Câmara de Ensino nº 023/2015 o Conselho baixou em diligência, 
pois o projeto necessita da anuência do LATUR para ser efetivamente aprovado pelo 
Conselho. d) Parecer 024/2015. Assunto: Proposta de mudança no Regulamento 
dos Estágios Curriculares do Curso de Arquivologia da Universidade Federal do 
Rio Grande. Interessado: Mateus de Moura Rodrigues. Relator: Éder Leandro Bayer 
Maier. Relatório: A Câmara de Ensino do Conselho do ICHI recebeu para análise e 
parecer os seguintes documentos: a) Regulamento dos Estágios Curriculares do 
Curso de Arquivologia da Universidade Federal do Rio Grande (vigente) e b) 
Regulamento dos Estágios Curriculares do Curso de Arquivologia da Universidade 
Federal do Rio Grande (proposta). Voto do Relator: a) Fundamentação: a proposta de 
mudança do Regulamento dos Estágios Curriculares do Curso de Arquivologia da 
Universidade Federal do Rio Grande visa a regulamentar os casos de não 
cumprimento das atividades no local de estágio dentro do cronograma definido pela 
coordenação de estágio. Tal alteração foi efetuada pela inserção de um artigo na 
Seção III do regulamento. B) Parecer: o relator vota pela aprovação da proposta de 
alteração do Regulamento dos Estágios Curriculares do Curso de Arquivologia da 
Universidade Federal do Rio Grande. O conselheiro Mateus de Moura Rodrigues 
destacou como uma das principais modificações a alteração na Disciplina de Estágio 
Acadêmico II na qual é exigido o cumprimento de 150hrs de atividades. Anteriormente, 
quando reprovado o aluno teria que cumprir outras 150hrs em atividades diferentes, 
com a alteração os alunos poderão aproveitar as horas já realizadas em caso de 
reprovação. Posto em votação o Parecer da Câmara de Ensino nº 024/2015 foi 
aprovado por unanimidade pelo Conselho. e) Parecer 025/2015. Assunto: Alteração 
curricular do curso de Licenciatura em Educação do Campo. Interessado: Adalto 
Bianchini – Diretor do ICB. Relator: José Alberione dos Reis. Relatório: A Câmara de 
Ensino do Conselho do ICHI recebeu para análise e parecer o memorando 223/2015 – 
ICB de 10 de novembro de 2015, enviado a profª. Derocina Campos Sosa – diretora 
do ICHI. Consta da documentação: a) Mem. 223/2015 – ICB – de 10 de novembro de 
2015. O memorando informa que foi aprovado no Conselho do Instituto de Ciências 
Biológicas alterações curriculares no curso de Licenciatura em Educação do Campo. 
São as seguintes alterações: - a exclusão de duas disciplinas: (10585) Agricultura 
Familiar e Práticas Agrícolas e (10586) Educação e Gestão Ambiental na Agricultura 
Familiar, ambas lotadas no ICHI; - a inclusão de duas disciplinas, ambas lotadas no 
ICHI: 1) Agricultura Familiar e Desenvolvimento Rural: duração semestral, caráter 
obrigatório, localizada no QSL 5° semestre, carga horária total de 60 horas, carga 
horária semanal de 4 horas/aula, 04 créditos, sistema de avaliação I, sem pré-
requisito, código a determinar, ementa e bibliografia. 2) Educação e Gestão Ambiental 
no Campo: duração semestral, caráter obrigatório, localizada no QSL 8° semestre, 
carga horária total de 90 horas, carga horária semanal de 6 horas/aula, 06 créditos, 
sistema de avaliação I, código a determinar, ementa e bibliografia. b) Justificativa da 
proposta de alteração curricular do curso de Licenciatura em Educação do Campo. 
Documento oriundo de reunião do NDE do curso de Licenciatura em Educação do 
Campo, acontecida em 06 de julho de 2015. Neste documento é afirmado que: “As 
alterações aqui propostas se referem a ajustes em disciplinas de grande importância 
para a formação do Licenciado em Educação do Campo e que, na proposta inicial, 
estavam com ementas sobrepostas, criando uma redundância no currículo do curso. 
Estas solicitações não trarão, de forma alguma, prejuízos ao funcionamento regular do 
Curso, nem aos alunos, não ferindo os princípios norteadores do Curso aprovado por 
esta Universidade. (...) se propõe a uma forma mais eficiente e qualificada de 
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aprendizado. Esta proposta entrará em vigor no 1° semestre de 2016”. c) Ata n° 
18/2015 do Conselho do Instituto de Ciências Biológicas (CICB) onde consta a 
aprovação do referido Conselho sobre a exclusão de duas disciplinas e criação de 
duas disciplinas do curso de Licenciatura em Educação do Campo. Voto do Relator: a) 
Fundamentação: o relator constatou que a documentação apresentada e acima 
relatada favorece condições para sustentar o pedido de Alteração curricular do curso 
de Licenciatura em Educação do Campo. b) Parecer: pelo acima exposto o relator 
aprova o assunto que foi solicitado em relação ao pedido de alteração curricular das 
referidas disciplinas. Posto em votação o Parecer da Câmara de Ensino nº 025/2015 
foi aprovado por unanimidade pelo Conselho. Após a apresentação da Câmara de 
Ensino a Diretora Derocina Alves Campos Sosa passou a palavra para o membro da 
Câmara de Extensão Jaciel Gustavo Kunz que fez a leitura dos processos. 4) Câmara 
de Extensão: a) Parecer: 015/2015. Assunto: Atividades de Extensão. 
Interessados: Professores e Técnicos Administrativos do ICHI. Relator: Vinicius Lisboa 
Nunes. Relatório: Projeto de Extensão: Horta Solidária: alimento saudável, sob a 
coordenação da professora Jussara Mantelli, previsto para o período de 01/12/2015 a 
31/12/2016. E tem como objetivo geral: Contribuir para a formação e continuidade de 
práticas que visem melhorar a qualidade alimentar através da produção e consumo de 
alimentos sadios. Através da operacionalização de atividades de pesquisa na 
produção de alimentos livres de agroquímicos, na horta implantada nas dependências 
da universidade Federal do Rio Grande, pretende-se disseminar este conhecimento e 
resultados para as escolas e para a comunidade em geral. Evento de Extensão: A 
Importância do Projeto Arquitetônico em Eventos – um estudo de caso da Feira 
do Livro de Porto Alegre, sob a coordenação da professora Priscila Gayer, previsto 
para o período de 26/10/2015 a 05/11/2016. E tem como objetivos aprofundar a 
discussão acerca da importância da elaboração de projetos arquitetônicos para 
eventos; integrar os profissionais e estudantes da área, permitir a atualização dos 
profissionais atuantes; e fortalecer o vínculo da universidade com a comunidade. 
Projeto de Extensão: Arqueologia em Foco: pluralidade cultural e construções 
de conhecimentos, sob a coordenação da professora Beatriz Valladão Thiesen, 
previsto para o período de 02/03/2015 a 30/11/2016. E tem como objetivos Dialogar 
entre as áreas da Arqueologia que estão preocupadas com impacto das pesquisas 
arqueológicas e das discussões acerca dos patrimônios nas diferentes culturas e 
identidades, como à Arqueologia Pública, Educação Patrimonial e a Divulgação 
Cientifica; Conceber a Arqueologia como uma ciência humana, socialmente e 
politicamente engajada com o “outro”, divulgar a arqueologia e seus diversos campos 
de atuação e realizar oficinas que estimulem a interação das comunidades na 
construção dos conhecimentos, provocar reflexões e indagações acerca do papel 
social e político da Arqueologia na vida das pessoas, assim como sensibilizar 
Arqueólogos/Arqueólogas e estudantes de Arqueologia para uma “Arqueologia do 
Outro” (Thomas, 1995), e também estabelecer diálogos com a comunidade, tendo em 
vista a importância da troca de saberes entre Arqueólogos/Arqueólogas e a população 
em geral. Evento de Extensão: II Ciclo de Palestras da Hotelaria – Temas 
Emergentes, sob a coordenação da professora Francieli Boaria, prevista para os dias 
01/08/2015 a 06/11/2015. E tem como objetivos proporcionar para o acadêmico de 
hotelaria do segundo e quarto semestres o conhecimento de diferentes temas 
relacionados à hotelaria, promover oportunidades de reflexões sobre as temáticas 
abordadas; Transmitir através do aporte de informações indicações de perspectivas 
para o crescimento pessoal, acadêmico e profissional dos discentes do curso de 
hotelaria. Curso de Extensão: A trajetória das normas de Descrição, sob a 
coordenação da professora Roberta Pinto Medeiros, prevista os dias 09/12/2015 e 
10/12/2015. E tem como objetivo geral capacitar os bolsistas do projeto de extensão 
“sardiñas, atuns e exquisitices: aplicação do Atom numa coleção de rótulos de 
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pescados”. Relatório Final de Evento: II Ciclo de Palestras da Hotelaria – Temas 
Emergentes, sob a coordenação da professora Francieli Boaria, prevista para os dias 
01/08/2015 a 06/11/2015. E tem como objetivos proporcionar para o acadêmico de 
hotelaria do segundo e quarto semestres o conhecimento de diferentes temas 
relacionados à hotelaria, promover oportunidades de reflexões sobre as temáticas 
abordadas; Transmitir através do aporte de informações indicações de perspectivas 
para o crescimento pessoal, acadêmico e profissional dos discentes do curso de 
hotelaria. De acordo com a coordenadora o evento atingiu os objetivos propostos 
inicialmente. Relatório Final de Evento: A Importância do Projeto Arquitetônico 
em Eventos – um estudo de caso da Feira do Livro de Porto Alegre, sob a 
coordenação da professora Priscila Gayer, previsto para o período de 26/10/2015 a 
05/11/2016. E tem como objetivos aprofundar a discussão acerca da importância da 
elaboração de projetos arquitetônicos para eventos; integrar os profissionais e 
estudantes da área, permitir a atualização dos profissionais atuantes; e fortalecer o 
vínculo da universidade com a comunidade. De acordo com a coordenadora o evento 
não atingiu os objetivos propostos inicialmente de maneira satisfatória. Voto do 
Relator: a) Fundamentação: Os 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. O conselheiro José Alberione dos Reis questionou onde será 
feita a implantação da Horta Solidária. A Diretora Derocina Alves Campos Sosa 
respondeu que a mesma ficará estabelecida em um espaço compreendido entre o 
prédio do ICHI e da Psicologia. Posto em votação o Parecer da Câmara de Extensão 
nº 015/2015 foi aprovado por unanimidade pelo Conselho. b) Parecer: 016/2015. 
Assunto: Atividades de Extensão. Interessados: Professores do ICHI. Relator: 
Juarez Fuão. Relatório: A Câmara extensão do Conselho do ICHI recebeu para análise 
e parecer os seguintes documentos: Cadastro de Projeto de Extensão: 
Intervenções arquivísticas em documentos históricos: da preparação à difusão 
em meio digital, sob coordenação do Prof. Dhion Carlos Hedlund, será executado no 
período de 20/11/2015 a 20/04/2016, com carga horária total de 60 horas. O objetivo 
geral do projeto é a realização de cursos e visita técnica visando a troca de 
conhecimentos, experiência e abordar de forma teórica e prática assuntos atuais da 
Arquivologia. Será aplicado no Arquivo Histórico Municipal de Caxias do Sul. Cadastro 
de Evento de Extensão: VII Semana Acadêmica de Arqueologia, sob a 
coordenação do Prof. José Alberione Reis, executado entre o período de 17/11/2015 a 
19/11/2015, com carga horária total de 24 horas. Tem como alguns dos objetivos 
principais a abertura de um espaço para a conferência e troca de experiências 
metodológicas e teóricas entre os estudantes e profissionais e apresentação de 
pesquisas e projetos acerca da identidade, patrimônio, memória e lutas sociais latino-
americanas. Relatório parcial de Projeto de Extensão: Intervenções arquivísticas 
em documentos históricos: da preparação à difusão em meio digital, sob 
coordenação do Prof. Dhion Carlos Hedlund, sendo executado desde 20/11/2015 e 
com previsão de término em 20/04/2016, com carga horária total de 60 horas. De 
acordo com o coordenador da ação, por ser um relatório parcial, apenas algumas 
atividades foram realizadas até o momento, como a realização da visita técnica ao 
Arquivo Histórico Municipal de Caxias do Sul e a realização de um curso nessa 
instituição. Relatório final de Projeto de Extensão: VII Semana Acadêmica de 
Arqueologia, sob a coordenação do Prof. José Alberione Reis, executado entre o 
período de 17/11/2015 a 19/11/2015, com carga horária total de 24 horas. De acordo 
com o coordenador, o evento atendeu as demandas de discussões propostas no 
projeto. Relatório final de Projeto de Extensão: Ciclo de Palestras Hospitalidade e 
Pesquisa, sob a coordenação do Prof. Jaciel Gustavo Kunz, realizado no período de 
20/03/2015 a 02/07/2015. De acordo com o coordenador a ação alcançou quase que 



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

REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO - ATA 016/2015 
PÁGINA 8 DE 11 

 

na totalidade seus objetivos. 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 nº 016/2015 foi aprovado por unanimidade pelo 
Conselho. Na sequência passou a palavra para a Conselheira Vanessa dos Santos 
Moura, que apresentou os pareceres que estiveram sob a sua responsabilidade, a 
saber: 5) Câmara de Pesquisa: a) Parecer: 039/2015. 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 de pesquisa “Silêncios: 
sobre o não-dito nos vestígios do passado”, sob a coordenação do Prof. Dr. Jaime 
Valim Mansan. Voto do Relator: a) Fundamentação: Trata-se de projeto de pesquisa 
desenvolvido sob responsabilidade do Prof. Dr. Jaime Valim Mansan. O referido 
projeto é novo e não há vinculação a Programa de Pós-Graduação. Haverá de ser 
desenvolvido em ambos os períodos letivo e não letivo. Tem abrangência 
interinstitucional, sendo que o projeto contará com 06 docentes, 5 alunos da 
graduação (02 bolsistas remunerados e 03 voluntários), 02 alunos da pós-graduação 
(ambos voluntários) e 01 servidor desta IES, bem como com 13 pesquisadores de 
outras instituições e 02 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, "refletir sobre os silenciamentos, intencionais ou 
não, em vestígios do passado, bem como nos usos desses materiais por 
pesquisadores e pesquisadoras atuantes em diversas disciplinas da área de Ciências 
Humanas) e específicos, justificativa e metodologia, bem assim cronograma e previsão 
de publicações. b) Parecer: Tendo em vista o exposto, votamos pela aprovação do 
projeto de pesquisa acima descrito. Posto em votação o Parecer da Câmara de 
Pesquisa nº 039/2015 foi aprovado por unanimidade pelo Conselho. b) Parecer: 
040/2015. 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 de pesquisa “Agroecologia e Produção Alimentar”, sob a 
coordenação da Profª. Jussara Mantelli. Voto do Relator: a) Fundamentação: Trata-se 
de projeto de pesquisa desenvolvido sob responsabilidade da professora Jussara 
Mantelli. O referido projeto é novo, sem vinculação a programa de pós-graduação, 
bem assim haverá de ser desenvolvido em ambos os períodos letivo e não letivo, com 
previsão de início para a data de 1° de janeiro de 2016 e término em 31 de dezembro 
de 2016. Não ficou claro o número de pessoas envolvidas no projeto. 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, objetivos geral e específico, justificativa, metodologia, 
cronograma e previsão de publicações (livro, anais e resumo em congresso). b) 
Parecer: Tendo em vista o exposto, votamos pela aprovação do projeto de pesquisa 
acima descrito. Posto em votação o Parecer da Câmara de Pesquisa nº 040/2015 foi 
aprovado por unanimidade pelo Conselho. 6) Assuntos Gerais: a) Alteração de 
membro e suplente do CONSUN: a Diretora Derocina Alves Campos Sosa informou 
que a Profª. Francieli Boaria é a nova suplente do Prof. Danilo Vicensotto Bernardo no 
CONSUN,no entanto, a área de Arqueologia precisa indicar um novo membro para o 
CONSUN haja vista que o Prof. Danilo Vicensotto Bernardo foi eleito Coordenador do 
Curso. b) Comitê de Ciência, Tecnologia e Inovação: o Instituto de Ciências 
Humanas e da Informação - ICHI através da Diretora Derocina Alves Campos Sosa 
indicou para participação no Comitê de Ciência, Tecnologia e Inovação - CCTI o Prof. 
Mauro Dillmann Tavares como representante titular e o Prof. Artur Henrique Franco 
Barcelos como suplente, registrado no memorando 474/2015 – ICHI e encaminhado a 
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PROPESP. c) Calendário Administrativo de 2016: foi apresentado pela Direção o 
Calendário contemplando todas as atividades relacionadas ao Conselho do ICHI no 
ano de 2016. d) Confraternização de Final de Ano: a Diretora Derocina Alves 
Campos Sosa reiterou o convite a todos os presentes para participarem da 
confraternização de Final de Ano do Instituto a realizar-se no dia 15 de dezembro de 
2015. e) Reajuste Salarial: a Direção informou que, conforme acordado com o 
Governo os Docentes receberão reajuste salarial de 10,8% em duas parcelas a 
primeira para 2016 e a segunda em 2017. f) Comissão de Revisão do Regimento do 
ICHI: O Conselheiro Artur Henrique Franco Barcelos como membro da Comissão de 
Revisão do Regimento solicitou a cada representante de área que entre em contato 
com os demais colegas para que todos estudem o atual regimento do Instituto e 
sugiram as mudanças que acreditarem ser pertinentes. Foi solicitado ainda, que esse 
trabalho deverá realizar-se até março de 2016 quando a Comissão retoma as suas 
atividades. Quanto à representatividade junto a Comissão o Prof. Artur Henrique 
Franco Barcelos ressalta o fato de que a Comissão contempla apenas alunos da 
graduação não abrangendo os alunos dos Programas de Pós-Graduação; outra 
ressalva foi feita com relação ao atual representante dos discentes, por tratar-se de um 
aluno de Santa Vitória do Palmar o Conselheiro Artur Henrique Franco Barcelos 
acredita que poderá ocorrer dificuldade de comunicação com os demais alunos da 
Universidade e questiona a forma como esse representante foi escolhido. Também foi 
discutida a questão da proporcionalidade no número de representantes docentes, 
técnicos e discentes. A Diretora Derocina Alves Campos Sosa sugeriu que fosse 
verificado, junto a Secretaria dos Conselhos, se as Comissões devem seguir a mesma 
orientação dos conselhos superiores quanto à proporcionalidade de seus 
representantes. Por fim ficou acordado que deverão ser elucidadas as dúvidas e em 
reunião posterior o Conselho definirá as questões pertinentes a Comissão. h) Núcleo 
Docente Estruturante do Curso de Bacharelado em Hotelaria: A conselheira 
Angela Teberga de Paula apresentou a ata nº 06/2015 do Curso de Bacharelado em 
Hotelaria, na qual consta a inclusão do Professor Ms. Carlos Henrique Cardona Nery 
no Núcleo Docente Estruturante do Curso de Bacharelado em Hotelaria da 
Universidade Federal do Rio Grande, sendo este composto, a partir desta, por oito 
membros. i) Eleição para Coordenador do Curso de Hotelaria: A Profª. Angela 
Teberga de Paula, atual coordenadora, e a professora Letícia Indart Franzen, atual 
coordenadora adjunta, renunciaram aos respectivos cargos. Foi criada uma comissão 
e realizado um processo eleitoral que elegeu como Coordenador o Prof. Carlos 
Henrique Cardona Nery e como Coordenadora Adjunta a Profª. Angela Teberga de 
Paula. O conselheiro Jaciel Gustavo Kunz apresentou o processo eleitoral para o 
Conselho. Posto em votação a eleição para Coordenador do Curso de Hotelaria foi 
aprovado por unanimidade pelo Conselho. 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, Sibelle Cardia Nunes Cruz, secretária geral. 
 

________________________________________ 

Profª. Drª. Derocina Alves Campos Sosa 
Diretora do ICHI 

 
________________________________________ 

 
Sibelle Cardia Nunes Cruz 

Secretária Geral 
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Anexo 01: 
Concurso Sociologia 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO - ATA 016/2015 
PÁGINA 11 DE 11 

 

 

 
 

   


