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Aos doze dias do mês de abril de 2016, às 14hrs, 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: Martial Raymond Henri Pouguet 
(representando Danilo Vicensotto Bernardo), Mateus de Moura Rodrigues, Jarbas Greque 
Acosta, Letícia Langlois Oliveira, Ricardo Gonçalves Severo, Cristiano Ruiz Engelke 
(representando Jaciel Gustavo Kunz), Anselmo Alves Neetzow, Solismar Fraga Martins, Daniel 
Porciúncula Padro, Derocina Alves Campos Sosa, Denise Maria Maciel Leão, Mártin César 
Tempass (representando Adriana Fraga da Silva), Dhion Carlos Hedlund, Daniela Delias de 
Souza, Paulo Afonso Pires Junior e Sibelle Cardia Nunes Cruz. Não estiveram presentes e 
justificaram a ausência: Carlos Henrique Cardona Nery, Luciene Imes Baptista, Rossana 
Madruga Telles, Cassiane de Freitas Paixão, Elisangela Gorete Fantinel e Vinícius Lisboa 
Nunes. Estiveram ausentes sem justificativa os conselheiros Eder Leandro Bayer Maier, Juarez 
José Rodrigues Fuão, Jussemar Weiss Gonçalves, Anderson de Santana Gonçalves Dias, 
Guilherme Couto Berndt, Sabrina Simões Corrêa. Ao iniciar a reunião, a Diretora do Instituto de 
Ciências Humanas e da Informação, Profa. Dra. Derocina Alves Campos Sosa deu as boas-
vindas aos Conselheiros. Na sequência a Diretora iniciou a apresentação das Indicações que 
estiveram sob a sua responsabilidade: 1) Indicações: a) Indicação 010/2016: Assunto: 
Projetos de Ensino. Relatório: A Direção do ICHI recebeu para análise e parecer os projetos 
de Ensino conforme segue: 1. Ações Didático-pedagógicas para o Ensino da Produção, Gestão 
e Preservação de Documentos Arquivísticos Digitais de responsabilidade do Prof. Mateus de 
Moura Rodrigues; 2. Oficina de Aprendizagem- Domínio de Ferramentas Digitais Gratuitas de 
Projeção e Gerenciamento Espacial para Eventos de responsabilidade da Prof.ª Priscila Gayer; 
3. Prática Culturais e Referências Patrimoniais dos Sujeitos do Campo de responsabilidade do 
Prof. Mauro Dillmann Tavares; 4. Grupo de Estudos sobre Etnoconhecimento e Saber 
Acadêmico de responsabilidade da Profª Eliza Mara Lozano Costa. Todas as propostas 
encontram-se devidamente cadastradas junto à Pró-Reitoria de Graduação, apresentam as 
justificativas, objetivos e metodologias a serem empregadas, assim como todo o detalhamento 
a ser desenvolvido nas mesmas. Conclusão: Pelo exposto, indicamos para aprovação os 
projetos de Ensino abaixo relacionados: 1. Ações Didático-pedagógicas para o Ensino da 
Produção, Gestão e Preservação de Documentos Arquivísticos Digitais de responsabilidade do 
Prof. Mateus de Moura Rodrigues; 2. Oficina de Aprendizagem- Domínio de Ferramentas 
Digitais Gratuitas de Projeção e Gerenciamento Espacial para Eventos de responsabilidade da 
Prof.ª Priscila Gayer; 3. Prática Culturais e Referências Patrimoniais dos Sujeitos do Campo de 
responsabilidade do Prof. Mauro Dillmann Tavares; 4. Grupo de Estudos sobre 
Etnoconhecimento e Saber Acadêmico de responsabilidade da Profª Eliza Mara Lozano Costa. 
Posto em votação a Indicação 010/2016 foi aprovada por unanimidade pelos Conselheiros. b) 
Indicação 011/2016: Assunto: Propostas de Extensão. Relatório: A Direção recebeu para 
análise e parecer as propostas de Extensão conforme segue: 1. Gestão de Resíduos Sólidos e 
Consumo Consciente de Energia na Hotelaria: Projeto Piloto para o Laboratório de 
Hospedagem do Curso de Bacharelado em Hotelaria- Campus de Santa Vitória do Palmar de 
responsabilidade da TAE Siuza Monteiro Guedes; 2. Biblioteca da Escola: Ativar 2015 de 
responsabilidade da Prof.ª Juliane Fonseca Soares; 3. O conhecimento produzido pelos 
servidores da FURG e a gestão do Repositório Institucional de responsabilidade da Prof. ª 
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Angélica Conceição Dias Miranda; 4. Programa História, Cultura e Memória Social de 
responsabilidade da Prof.ª Júlia Silveira Matos; 5. Corpo, poder e sociedade: o movimento 
como conhecimento – Fase II de responsabilidade da Prof.ª Eliza Mara Lozano Costa. Todas as 
propostas encontram-se devidamente cadastradas junto ao SigProj, detalham as ações a 
serem desenvolvidas, bem como o público a ser atingido. Conclusão: Pelo exposto, indicamos 
para aprovação as propostas de Extensão abaixo relacionadas: 1. Gestão de Resíduos Sólidos 
e Consumo Consciente de Energia na Hotelaria: Projeto Piloto para o Laboratório de 
Hospedagem do Curso de Bacharelado em Hotelaria- Campus de Santa Vitória do Palmar de 
responsabilidade da TAE Siuza Monteiro Guedes; 2. Biblioteca da Escola: Ativar 2015 de 
responsabilidade da Prof.ª Juliane Fonseca Soares; 3. O conhecimento produzido pelos 
servidores da FURG e a gestão do Repositório Institucional de responsabilidade da Prof. ª 
Angélica Conceição Dias Miranda; 4. Programa História, Cultura e Memória Social de 
responsabilidade da Prof.ª Júlia Silveira Matos; 5. Corpo, poder e sociedade: o movimento 
como conhecimento – Fase II de responsabilidade da Prof.ª Eliza Mara Lozano Costa. Todas as 
propostas encontram-se devidamente cadastradas junto ao SigProj, detalham as ações a 
serem desenvolvidas, bem como o público a ser atingido. Posto em votação a Indicação 
011/2016 foi aprovada por unanimidade pelos Conselheiros. c) Indicação 012/2016: Assunto: 
Projeto de Pesquisa. Relatório: A Direção recebeu para análise e parecer o projeto de 
pesquisa intitulado A percepção dos consumidores sobre a feira da praça central de São 
Lourenço do Sul/RS de responsabilidade da Prof.ª Carmem Rejane Pacheco Porto. A proposta 
está devidamente cadastrada na Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, detalha as etapas 
da pesquisa a serem desenvolvidas, bem como especifica as ações acadêmicas que pretende 
atingir. Conclusão: Pelo exposto, indicamos para aprovação o projeto de pesquisa intitulado A 
percepção dos consumidores sobre a feira da praça central de São Lourenço do Sul/RS de 
responsabilidade da Prof.ª Carmem Rejane Pacheco Porto. Posto em votação a Indicação 
012/2016 foi aprovada por unanimidade pelos Conselheiros. d) Indicação 013/2016: Assunto: 
Homologação dos atos e resultado do Processo Seletivo de Professor Substituto da 
Área de Arquivologia. Relatório: A Direção recebeu para análise e parecer a homologação dos 
atos e resultado do Processo Seletivo de Professor Substituto da Área de Arquivologia cuja 
vaga de 40 horas deve-se ao afastamento para Doutorado da Prof.ª Roberta Pinto Medeiros. 
Inscreveram-se quatro candidatos e compareceram três para a realização da prova didática. 
Avaliados na sequência, os títulos dos candidatos, foi apurado o seguinte resultado: em 1º 
lugar Gislaine Pinto Kramer com nota final 5, 30 e Bruna Carballo Dominguez de Almeida com 
nota final 4,44. Conclusão: Pelo exposto, indicamos para aprovação a homologação dos atos e 
resultado do Processo Seletivo de Professor Substituto da Área de Arquivologia cuja vaga de 
40 horas deve-se ao afastamento para Doutorado da Prof.ª Roberta Pinto Medeiros. 
Inscreveram-se cinco candidatos e compareceram três para a realização da prova didática. 
Avaliados na sequência, os títulos dos candidatos, foi apurado o seguinte resultado: em 1º 
lugar Gislaine Pinto Kramer com nota final 5, 30 e Bruna Carballo Dominguez de Almeida com 
nota final 4,44, indicando para contratação Gislaine Pinto Kramer. Posto em votação a 
Indicação 013/2016 foi aprovada por unanimidade pelos Conselheiros. e) Indicação 014/2016: 
Assunto: Designação dos professores que comporão o NDE do curso de Arqueologia. 
Relatório: A Direção recebeu para análise e parecer o encaminhamento dos docentes que 
comporão o NDE do curso de Arqueologia após consulta feita pela mesma área. Assim 
comporão o NDE do referido curso os seguintes professores: Adriana Fraga da Silva, Artur 
Henrique Franco Barcelos, Beatriz Valadão Thiesen, Cassiane de Freitas Paixão, Danilo 
Vicensotto Bernardo, Gianpaolo Knoller Adomilli, José Alberione dos Reis, Martial Pouguet e 
Martin César Tempass. Conclusão: Pelo exposto, indicamos para aprovação a nominata dos 
docentes que comporão o NDE do curso de Arqueologia conforme segue: Adriana Fraga da 
Silva, Artur Henrique Franco Barcelos, Beatriz Valadão Thiesen, Cassiane de Freitas Paixão, 
Danilo Vicensotto Bernardo, Gianpaolo Knoller Adomilli, José Alberione dos Reis, Matial 
Pouguet e Martin César Tempass. Posto em votação a Indicação 014/2016 foi aprovada por 
unanimidade pelos Conselheiros. Após finalizar as Indicações a Diretora Derocina Alves 
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Campos Sosa passou a palavra para os membros da Câmara Administrativa para a 
apresentação dos Pareceres. 2) Câmara Administrativa: a) Parecer: 004/2016. Assunto: 
Eleição para a Coordenação do Curso de Arquivologia. Interessada: Profª. Evelin Melo 
Mintegui. Relatora: Sibelle Cardia Nunes Cruz. Relatório: A Câmara Administrativa do Pleno do 
Conselho do ICHI recebeu para análise e parecer os documentos relativos à eleição para 
coordenação do curso de graduação em Arquivologia. Constam do processo: Encaminhamento 
da documentação à secretaria do ICHI; Cronograma da eleição; Requerimento de candidatura 
da chapa; Homologação da chapa; Resultado da votação (gerado pelo sistema); Resultado final 
da eleição. Voto da Relatora: a) Fundamentação: A comissão eleitoral, constituída pela Profª. 
Evelin Melo Mintegui, Profª. Luciana Souza de Brito e pela acadêmica Valesca Rodrigues 
Soares, relata que o processo de eleição transcorreu de acordo com as seguintes etapas: 
Implantação da comissão eleitoral no dia 22/02/2016 e aprovação do calendário da eleição em 
03/03/2016; Recebimento da inscrição da chapa composta pelo Prof. Mateus de Moura 
Rodrigues como Coordenador e Prof. Dhion Carlos Hedlund como Coordenador Adjunto no dia 
16/03/2016; Homologação da inscrição da chapa em 18/03/2016; Definição do período da 
eleição de 21 a 24/03/2016; Divulgação dos resultados no dia 28/03/2016, tendo sido eleita a 
chapa única composta pelo Prof. Mateus de Moura Rodrigues como Coordenador e Prof. Dhion 
Carlos Hedlund como Coordenador Adjunto. A votação obteve os seguintes números: Docentes 
votantes na Chapa única: 05; Discentes votantes na Chapa única: 30; Discentes votos Em 
Branco: 04. b) Parecer: A Relatora, de posse da documentação apresentada, relativa à eleição 
da coordenação do curso de Arquivologia, em que consta como eleita a chapa única composta 
pelo Prof. Mateus de Moura Rodrigues como Coordenador e Prof. Dhion Carlos Hedlund como 
Coordenador Adjunto e estando tal documentação de acordo, vota pela aprovação da mesma. 
Posto em votação o parecer 004/2016 da Câmara Administrativa foi aprovado por unanimidade 
pelos Conselheiros.  b) Parecer 005/2016. Assunto: Regimento do Laboratório de Estudos 
em Antropologia Biológica, Bioarqueologia e Evolução Humana – (LEAB). Interessado: 
Danilo Vicensotto Bernardo. Relator: Solismar Fraga Martins. Relatório: A Câmara 
Administrativa do Pleno do Conselho do ICHI recebeu para análise e parecer a documentação 
referente ao primeiro regimento do Laboratório Estudos em Antropologia Biológica, 
Bioarqueologia e Evolução Humana – (LEAB). Na proposta de regulamento constam três 
capítulos subdivididos em Seções. Os capítulos propostos são: Capítulo I – Da vinculação 
Institucional, Estrutura Física e Finalidades; Capítulo II – Da Estrutura e Responsabilidade 
Administrativa, do Pessoal e da Organização e Atribuições; e, Capítulo IIII - Das disposições 
Gerais e Transitórias. A proposta de regimento está dentro da legislação vigente e de acordo 
com as normatizações pertinentes do ICHI e da FURG. Voto do Relator: O relator vota pela 
aprovação do Regimento do Laboratório de Estudos em Antropologia Biológica, Bioarqueologia 
e Evolução Humana – (LEAB), conforme consta no anexo desse parecer. Posto em votação o 
parecer 005/2016 da Câmara Administrativa foi aprovado por unanimidade pelos Conselheiros. 
c) Parecer 006/2016. Assunto: Relatório de Afastamento para Qualificação. Interessada: 
Elisângela Gorete Fantinel. Relator: Mateus de Moura Rodrigues. Relatório: A Câmara 
Administrativa do Pleno do Conselho do ICHI recebeu para análise e parecer o 1º Relatório, 
referente ao 1º mês de afastamento para qualificação de Elisângela Gorete Fantinel, mestranda 
do Programa de Pós-Graduação Profissional em Patrimônio Cultural da Universidade Federal 
de Santa Maria. O relatório apresenta os dados da mestranda e do programa, as disciplinas 
cursadas e o número de créditos cursados (26). Segundo o relatório, a qualificação tem 
previsão de acontecer no 1º semestre de 2016. Encontram-se em anexo o histórico escolar e o 
plano de estudos da mestranda. Voto do Relator: O relator vota pela aprovação do relatório de 
afastamento para qualificação de Elisângela Gorete Fantinel, mestranda do Programa de Pós-
Graduação Profissional em Patrimônio Cultural da Universidade Federal de Santa Maria. Posto 
em votação o parecer 006/2016 da Câmara Administrativa foi aprovado por unanimidade pelos 
Conselheiros. d) Parecer 007/2016. Assunto: Relatório de Afastamento para Qualificação. 
Interessada: Melise de Lima Pereira. Relator: Mateus de Moura Rodrigues. Relatório: A Câmara 
Administrativa do Pleno do Conselho do ICHI recebeu para análise e parecer Relatório nº 2, 
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referente ao 2º semestre de 2015, do afastamento para qualificação de Melise de Lima Pereira, 
doutoranda em Turismo e Hotelaria pela Universidade do Vale do Itajaí. O relatório apresenta 
os dados da doutoranda, as disciplinas cursadas no semestre, as menções, o número de 
créditos cursados (6 + 24 do Mestrado em Turismo e Hotelaria), o número de créditos restantes 
para a integralização (9), além de arrolar os eventos em que a mesma participou no período. 
Segundo o relatório, a situação da tese encontra-se como “elaborando o plano”, e a avaliação 
da orientadora consta como “muito bom”. Ainda, indica a data provável de conclusão do curso 
para 2018/1. Voto do Relator: O relator vota pela aprovação do relatório de afastamento para 
qualificação de Melise de Lima Pereira, doutoranda em Turismo e Hotelaria pela Universidade 
do Vale do Itajaí. Posto em votação o parecer 007/2016 da Câmara Administrativa foi aprovado 
por unanimidade pelos Conselheiros. e) Parecer 008/2016. Assunto: Relatório de 
afastamento para realização de Doutorado. Interessado: Rodrigo Aquino de Carvalho. 
Relatora: Daniela Delias de Sousa. Relatório: A Câmara Administrativa do Pleno do Conselho 
do ICHI recebeu para análise e parecer a documentação referente ao afastamento para 
Doutorado do professor Rodrigo Aquino de Carvalho, referente ao 2º semestre de 2015 e início 
de 2016, junto à Universidade Federal do Rio Grande do Sul – UFRGS. Encontram-se no 
processo os documentos abaixo relacionados: 1) Relatório Nº 02 – Referente ao 2º semestre 
de 2015 e início de 2016/PROPESP; 2) Histórico Escolar com informações das atividades 
desenvolvidas na UFRGS; 3) Certificados diversos de participação em estágios, congressos, 
proficiência e publicações ao longo do período. Voto da Relatora: a) Fundamentação: A Câmara 
Administrativa do Pleno do Conselho do ICHI recebeu para análise e parecer o relatório 
referente ao afastamento para doutorado de Rodrigo Aquino de Carvalho, no Programa de Pós-
Graduação em Comunicação e Informação, em nível de Doutorado, na Universidade Federal 
do Rio Grande do Sul. O relatório apresenta as disciplinas cursadas ao longo do período, 
totalizando 14 créditos. Além disso, apresenta certificado de participação em congresso da 
área, realização de curso em Programa Estatístico, realização de exame de proficiência, 
publicação de resumo expandido em congresso, publicação do livro “Web semântica e Ciência 
da Informação: possibilidades e questões”, pela Editora Novas Edições (2015), e publicação de 
artigo em periódico científico (Revista Ibero-Americana de Ciência da Informação). b) Parecer: 
O relator vota pela aprovação do Relatório de Afastamento para Doutorado de Rodrigo Aquino 
de Carvalho, referente ao 2º semestre de 2015 e início de 2016, junto à Universidade Federal 
do Rio Grande do Sul – UFRGS. Posto em votação o parecer 008/2016 da Câmara 
Administrativa foi aprovado por unanimidade pelos Conselheiros. f) Parecer 009/2016. 
Assunto: Nomeação de coordenador adjunto do Mestrado Profissional em História. 
Interessado: Prof. Daniel Porciúncula Prado. Relator: Prof. Daniel Porciúncula Prado. Relatório: 
A Câmara Administrativa do Pleno do Conselho do ICHI recebeu para análise e parecer a 
documentação que trata da solicitação de nomeação do professor Artur Henrique Barcelos 
como coordenador adjunto do Mestrado Profissional em História. Constam do processo os 
seguintes documentos: Memorando 08/2016 – CCurMestProfHist, de 29 de março de 2016, 
solicitando inserção do item na pauta da reunião do pleno do Conselho do ICHI; Ata nº 05/2015 
do Comitê Assessor do Programa de Pós-Graduação em História, onde consta como objeto 
dos assuntos gerais a necessidade de candidatura para a coordenação adjunta do curso; Ata nº 
06/2015 do Comitê Assessor do Programa de Pós-Graduação em História, onde consta como 
objeto dos assuntos gerais a indicação do Prof. Artur como coordenador adjunto do curso; 
Resolução nº 30/2008 do CONSUN, que dispõe sobre as atribuições e forma de escolha dos 
coordenadores de curso. Voto do Relator: a) Fundamentação: Em reunião ordinária do Comitê 
Assessor do PPGH, realizada em 19 de outubro de 2015, o Prof. Daniel Porciúncula Prado 
questionou a possibilidade de algum professor candidatar-se para a coordenação adjunta do 
curso, a que o Prof. Artur Henrique Barcelos demonstrou interesse, obtendo concordância dos 
demais professores e ficando acordado que este assumiria a função no ano de 2016. 
Posteriormente, em 16 de novembro de 2015, em nova reunião ordinária do Comitê Assessor 
do PPGH, o Prof. Daniel novamente levantou a urgente necessidade de recomposição da 
coordenação adjunta do curso, tendo sido indicado o Prof. Artur para a referida vaga. Este, por 
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sua vez, estaria assumindo a função a partir do início do ano letivo, após encerrada sua 
atuação junto à Comissão de Seleção, Avaliação e Ingresso. Diante do exposto, e dada a 
análise dos fatos permitida pela documentação encaminhada à Câmara Administrativa, foi 
possível obter-se o entendimento do cenário que envolve o objeto do processo, no qual o Prof. 
Daniel, coordenador adjunto do PPGH, assumiu a coordenação quando da exoneração do 
coordenador anterior, ficando a vaga de coordenador adjunto descoberta desde então. Deste 
relato, constante nos assuntos gerais da Ata nº 06/2015 do Comitê Assessor do PPGH, infere-
se que o referido professor encontra-se substituindo o coordenador desde a época da 
exoneração do mesmo, conforme preconiza o Artigo 4º da Resolução nº 30/2008 do CONSUN, 
passando a exercer a coordenação do curso e restando vago o cargo de coordenador adjunto. 
Neste sentido, entende-se que a indicação de um ocupante para tal função descoberta não 
está prevista na normativa que rege o processo de escolha dos coordenadores e 
coordenadores adjuntos no âmbito desta universidade, restando a apreciação do caso pelo 
Conselho do ICHI, o qual possui prerrogativa para legitimar ou não tal indicação de modo pro 
tempore, para que os professores Daniel e Artur atuem frente à coordenação do curso como 
coordenador e coordenador adjunto, respectivamente, até que realize-se processo eleitoral 
para escolha de chapa composta de coordenador e coordenador adjunto, mediante consulta 
aos docentes atuantes no curso e aos estudantes regularmente matriculados, como alvitra o 
Artigo 3º da Resolução nº 30/2008 do CONSUN. b) Parecer: O relator, de posse da 
documentação apresentada, vota pela aprovação da indicação pro tempore do Prof. Artur 
Henrique Barcelos como coordenador adjunto do Mestrado Profissional em História, até que 
seja realizada eleição para a coordenação do curso, nos termos da Resolução nº 30/2008 do 
CONSUN. Posto em votação o parecer 009/2016 da Câmara Administrativa foi aprovado por 
unanimidade pelos Conselheiros. Na sequência a Diretora passou a palavra para o Conselheiro 
Dhion Carlos Hedlund da Câmara de Ensino para a apresentação dos Pareceres. 3) Câmara 
de Ensino: a) Parecer: 004/2016. Assunto: Criação da disciplina “Processos Evolutivos”. 
Interessado: Prof. Dr. Danilo Vicensotto Bernardo. Relator: Dhion Carlos Hedlund. Relatório: A 
Câmara de Ensino do Conselho do ICHI recebeu para análise e parecer a solicitação de 
criação da disciplina “Processos Evolutivos” e sua inclusão no QSL da Arqueologia. A 
solicitação foi apreciada e aprovada pelo Comitê Assessor do Curso de Arqueologia em 4 de 
março de 2016. Descreve-se a seguir os dados da disciplina: Disciplina: Processos Evolutivos. 
Lotação: ICHI. Código: a definir. Duração: Semestral. Caráter: Optativa. Localização no QSL: 6º 
semestre. Carga horária total: 60h. Carga horária semanal: 4h. Créditos: 4. Sistema de 
avaliação: I. Pré-requisito: não tem. Ementa: Fundamentos de Genética e Evolução. Conceitos 
de Espécie, Adaptação, Deriva Genética, Seleção Natural e Teoria Neutra. Unidades de 
Seleção. Tamanho efetivo de populações. Dinâmica e Evolução Populacional. Coevolução, 
Macroevolução e Microevolução. Princípios de Sistemática. Evolução e Desenvolvimento. 
Arqueologia Evolutiva. Classificação em Arqueologia. Voto do Relator: a) Fundamentação: após 
entrar em contato com a diretora da DIADG/PROGRAD, verificou-se que a solicitação contém 
os dados necessários para a aprovação. b) Parecer: o relator pela aprovação do projeto. Posto 
em votação o parecer 004/2016 da Câmara de Ensino foi aprovado por unanimidade pelos 
Conselheiros. b) Parecer: 005/2016. Assunto: Projeto de Ensino “Circuito arquivístico: 
discutindo as práticas em arquivo”. Interessada: Profª. Luciana Souza de Brito. Relator: 
Prof. Dr. Danilo Vicensotto Bernardo. Relatório: A Câmara de Ensino do Conselho do ICHI 
recebeu para análise e parecer o projeto de ensino intitulado “Circuito arquivístico: discutindo 
as práticas em arquivo”, registrada no ICHI – FURG em 22/03/2016 sob o número 071/2016. A 
proposta é desenvolvida sob coordenação da Prof. Luciana Souza Brito, do curso de 
Arquivologia do ICHI, com previsão de execução durante o período letivo, entre 29/02/2016 e 
06/06/2016, tratando-se, portando, de proposta já em execução. O desenvolvimento do projeto, 
de abrangência local, envolve uma equipe composta, além da coordenadora, por uma servidora 
da própria IES e um membro externo à mesma, não contando com alunos, voluntários ou 
bolsistas. Trata-se de uma proposta de evento, baseada na abertura de espaços de diálogo 
entre diferentes profissionais e acadêmicos (principalmente alunos matriculados na disciplina 
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Prática Arquivística II) a partir da realização de palestras seguidas de um circuito de debates 
com perguntas, promovendo a interação entre profissionais arquivistas e acadêmicos do Curso, 
o desenvolvimento do senso crítico na produção dos trabalhos da disciplina de Prática 
Arquivística II e o contato com profissionais da área de gestão de arquivos e classificação 
arquivística. Assim, o projeto em questão assume-se essencialmente de Ensino, não se 
articulando com atividades de Pesquisa e Extensão. Estima-se atingir cerca de 45 pessoas, 
entre alunos e professores do Curso de Arquivologia. Por fim, é apresentado um cronograma 
de atividades, exequível dentro do período estabelecido para o desenvolvimento do projeto e o 
resumo em acordo com o padrão estabelecido pela Universidade. Informações de custeio e 
cronograma financeiro não se aplicam à proposta. Voto do Relator: a proposta “Circuito 
arquivístico: discutindo as práticas em arquivo” está apresentada em acordo com as exigências 
estabelecidas pela Universidade. Assim, voto pela APROVAÇÃO do projeto. Posto em votação 
o parecer 005/2016 da Câmara de Ensino foi aprovado por unanimidade pelos Conselheiros. c) 
Parecer: 006/2016. Assunto: Inclusão de docentes no curso de Especialização em Ensino 
de Sociologia no Ensino Médio. Interessada: Cassiane Paixão. Relator: Éder Leandro Bayer 
Maier. Relatório: A Câmara de Ensino do Conselho do ICHI recebeu para análise e parecer a 
solicitação de inclusão de docentes no curso de Especialização em Ensino de Sociologia no 
Ensino Médio. Voto do Relator: a) Fundamentação: a área de Sociologia do ICHI/FURG 
solicitou a inclusão dos docentes Matheus Muller, Débora Laís Freitas, Paulo Sérgio Mansija 
Pinto e Cesar Augusto Soares da Costa no curso de Especialização em Ensino de Sociologia 
no Ensino Médio. b) Parecer: o relator vota pela aprovação da inclusão de docentes no curso 
de Especialização em Ensino de Sociologia no Ensino Médio. Posto em votação o parecer 
006/2016 da Câmara de Ensino foi aprovado por unanimidade pelos Conselheiros. d) Parecer: 
007/2016. Assunto: Projeto de Ensino – Ação Cultural: teoria e prática inclusivas com a 
sociedade além FURG. Interessado: Claudio Renato Moraes da Silva. Relator: Éder Leandro 
Bayer Maier. Relatório: A Câmara de Ensino do Conselho do ICHI recebeu para análise e 
parecer o projeto de ensino intitulado Ação Cultural: teoria e prática inclusivas com a sociedade 
além FURG. Voto do relator: a) Fundamentação: O projeto de ensino chamado Ação Cultural: 
teoria e prática inclusivas com a sociedade além FURG é de responsabilidade do Prof. Claudio 
Renato Moraes da Silva e envolverá 43 pessoas (total), sendo que dois discentes serão 
bolsistas, atuando 120h nas atividades do projeto. Visando o objetivo geral, que é: Contribuir 
para a melhoria da qualidade do ensino teórico e prático nas atividades em sala de aula e das 
saídas de campo na disciplina Ação Cultural: teoria e prática – COD 10208, no curso de 
biblioteconomia da FURG, a partir da inclusão social e acadêmica da sociedade extra-
acadêmica. Nesse contexto, o projeto contém um cronograma das saídas de campo para os 
municípios de Porto Alegre, Santo Ângelo/São Miguel das Missões, Cristal, Pedras Altas, Rio 
Grande e Caxias do Sul. b) Parecer: o relator vota pela aprovação do projeto de ensino 
intitulado Ação Cultural: teoria e prática inclusivas com a sociedade além FURG. Posto em 
votação o Parecer 007/2016 da Câmara de Ensino foi aprovado por unanimidade pelo 
Conselho. e) Parecer: 008/2016. Assunto: Criação da disciplina “Introdução à 
Antropologia Biológica”. Interessado: Prof. Dr. Danilo Vicensotto Bernardo. Relator: Dhion 
Carlos Hedlund. Relatório: A Câmara de Ensino do Conselho do ICHI recebeu para análise e 
parecer a solicitação de criação da disciplina “Introdução à Antropologia Biológica” e sua 
inclusão no QSL da Arqueologia. A solicitação foi apreciada e aprovada pelo Comitê Assessor 
do Curso de Arqueologia em 4 de março de 2016. Descreve-se a seguir os dados da disciplina: 
Disciplina: Introdução à Antropologia Biológica. Lotação: ICHI. Código: a definir. Duração: 
Semestral. Caráter: Optativa. Localização no QSL: 5º semestre. Carga horária total: 60h. Carga 
horária semanal: 4h. Créditos: 4. Sistema de avaliação: I. Pré-requisito: não tem. Ementa: 
Conceitos preliminares e história da Antropologia Biológica. Principais linhas de pesquisa em 
Antropologia Biológica. Noções fundamentais de genética, evolução e ecologia. Introdução à 
Primatologia. Fundamentos de organização social de primatas. Osteologia básica e técnicas 
antropométricas. Conceitos de Paleopatologia e Antropologia Forense. Conceitos de 
Paleoantropologia e Psicologia Evolutiva. Voto do Relator: a) Fundamentação: após entrar em 
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contato com a diretora da DIADG/PROGRAD, verificou-se que a solicitação contém os dados 
necessários para a aprovação. b) Parecer: o relator pela aprovação do projeto. Posto em 
votação o Parecer 008/2016 da Câmara de Ensino foi aprovado por unanimidade pelo 
Conselho. Na continuidade a Conselheira Denise Maria Maciel Leão apresentou o parecer da 
Câmara de Extensão. 4) Câmara de Extensão: a) Parecer: 003/2016. Assunto: Atividade de 
Extensão. Interessados: Professores e Técnicos Administrativos do ICHI. Relator: Vinicius 
Lisboa Nunes. Relatório: A Câmara de extensão do Conselho do ICHI recebeu para análise e 
parecer o seguinte documento: 1) Evento de Extensão: Descrição Arquivistica de Processos 
Judiciais de Valor Permanente da Justiça Federal Subseção Rio Grande, sob a coordenação do 
professor Dhion Carlos Hedlund, previsto para o dia  08/03/2016. E tem como objetivo o 
domínio da atividade arquivistica através do software ICA-AtoM. 2) Evento de Extensão: 
Oficina de digitalização de processos judiciais, sob a coordenação do professor Dhion Carlos 
Hedlund, previsto para o dia 08/03/2016. E tem como objetivo capacitar os alunos na 
digitalização de documentos. 3) Projeto de Extensão: Modelagem de dados para um sistema 
de gerenciamento das atividades relacionadas à Programação Cientifica de um evento, sob a 
coordenação da professora Priscila Gayer, previsto para o período de 01/05/2016 a 30/05/2017. 
E tem como objetivo geral desenvolver um sistema de gerenciamento das atividades 
relacionadas ao setor científico de um evento. 4) Relatório Parcial de Programa de 
Extensão: PROGRAMA DE SALVAMENTO ARQUEOLÓGICO NA PRAÇA TAMANDARÉ: 
cotidiano e excluídos na modalidade riograndina, sob a coordenação da professora Beatriz 
Valladão Thiesen, prevista para o periodo de 24/09/2014 a 31/10/2015. E tem dentre os 
objetivos buscar as distintas formas tomadas pela Praça Tamandaré, em seus aspectos físicos, 
simbólicos, verificando  suas relações com diferentes grupos sociais que participaram da sua 
construção no bojo do processo de constituição da sociedade capitalista local, enfatizando os 
segmentos sociais mais desfavorecidos, na segunda metade do século XIX, e inícios de século 
XX; analisar e interpretar as formas através das quais esses grupos que chamamos aqui de 
excluídos redefiniram a paisagem da praça e criaram novas territorialidades; Estabelecer os 
procedimentos arqueológicos necessários para garantir a integridade do patrimônio cultural na 
área do empreendimento; realizar o monitoramento das obras durante a fase de reabertura das 
valas (áreas já              impactadas); realizar, o salvamento arqueológico da parte do sítio já 
evidenciada (área de impacto direto do que resta ser realizado do empreendimento); interpretar 
a cultura material com o contexto onde está depositada; realizar ações de conservação e 
curadoria da cultura material evidenciada; promover atividades de educação patrimonial e a 
divulgação dos conhecimentos gerados pela pesquisa; complementar a formação acadêmica 
dos graduandos em Arqueologia, através da implementação de um sitio escola. De acordo com 
a coordenadora o programa atingiu parcialmente os objetivos propostos inicialmente. 5) 
Relatório Parcial de Programa de Extensão: ENDOSSO INSTITUCIONAL: GESTÃO E 
VALORIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO ARQUEOLÓGICO, sob a coordenação da professora 
Beatriz Valladão Thiesen, previsto para o período de 31/12/2011 a 17/03/2017. E tem como 
objetivo geral a prestação de serviços de emissão de endosso institucional para guarda, 
manutenção e o devido uso social de bens arqueológicos. De acordo com a coordenadora o 
programa atingiu os objetivos propostos inicialmente. 6) Relatório Final de Evento: Descrição 
Arquivística de Processos Judiciais de Valor Permanente da Justiça Federal Subseção Rio 
Grande, sob a coordenação do professor Dhion Carlos Hedlund, previsto para o dia  
08/03/2016. E tem como objetivo o domínio da atividade arquivística através do software ICA-
AtoM. De acordo com o coordenador o evento atingiu os objetivos propostos inicialmente. 7) 
Relatório Final de Evento: Oficina de digitalização de processos judiciais, sob a coordenação 
do professor Dhion Carlos Hedlund, previsto para o dia 08/03/2016. E tem como objetivo 
capacitar os alunos na digitalização de documentos. De acordo com o coordenador o evento 
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. Posto em 
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votação o Parecer 003/2016 da Câmara de Extensão foi aprovado por unanimidade pelo 
Conselho. 5) Câmara de Pesquisa: a) Parecer: 003/2016. Assunto: Relatórios de Projetos 
de Pesquisa. Relator: Paulo Afonso Pires Junior. Relatório: A Câmara de Pesquisa do 
Conselho do ICHI recebeu, para análise e parecer, os relatórios de projetos de pesquisas de 
2015 abaixo elencados: Nº de registro 044/2016 de responsabilidade de Beatriz Thiesen 
intitulado “Paisagens e Identidades: Arqueologia dos excluídos na modernidade Riograndina”. 
Nº de registro 045/2016 de responsabilidade de Roberta Pinto Medeiros intitulado “A trajetória 
dos portos marítimos no Brasil e a implementação de ações com vistas ao tratamento do seu 
patrimônio documental”. Nº de registro 046/2016 de responsabilidade de Francisco das Neves 
Alves intitulado “Do paraíso ao inferno: visões do feminino no Rio Grande do Sul do século 
XIX”. Nº de registro 047/2016 de responsabilidade de Francisco das Neves Alves intitulado 
“História e monumentos: estatuária e construção ideológica na cidade do Rio Grande”. Nº de 
registro 048/2016 de responsabilidade de Francisco das Neves Alves intitulado “Porto e Barra 
do Rio Grande: uma secular aspiração que se tornou realidade”. Nº de registro 049/2016 de 
responsabilidade de Francisco das Neves Alves intitulado “Olhares impressos – a república 
brasileira sob o prisma da imprensa lusitana: repercussões e ruptura diplomática (1889-1895)”. 
Nº de registro 050/2016 de responsabilidade de Francisco das Neves Alves intitulado “Criação 
de identidades: o nacional e o regional na construção de discursos historiográficos no Rio 
Grande do Sul”. Nº de registro 051/2016 de responsabilidade de Francisco das Neves Alves 
intitulado “Tópicos de História das Relações Internacionais do Brasil”. Nº de registro 052/2016 
de responsabilidade de Francisco das Neves Alves intitulado “Imprensa e discurso: 
fundamentos históricos do jornalismo sul-rio-grandense”. Nº de registro 053/2016 de 
responsabilidade de Francisco das Neves Alves intitulado “Visões do Rio Grande do Sul: a 
Capitania/Província sob o prisma europeu no século XIX”. Nº de registro 054/2016 de 
responsabilidade de Francisco das Neves Alves intitulado “Fontes para o estudo da História do 
Rio Grande do Sul no acervo da Biblioteca Rio-Grandense”. Nº de registro 055/2016 de 
responsabilidade de Francisco das Neves Alves intitulado “Revolução Federalista: história & 
historiografia”. Nº de registro 056/2016 de responsabilidade de Francisco das Neves Alves 
intitulado “Os Dragões no Rio Grande do Sul: mitificação & historiografia”. Voto do Relator: a) 
Fundamentação: A Câmara de Pesquisa recebeu para análise e parecer os relatórios com os 
respectivos resultados referentes as atividades realizadas em 2015 nos projetos de pesquisa 
acima elencados. O relatório do projeto de pesquisa registrado com o número 044 é de 
responsabilidade da professora Beatriz Thiesen, o 045 da profa. Roberta Pinto Medeiros e do 
registro 046 ao 056, do prof. Francisco das Neves Alves. Após análise foi verificado que os 
relatórios estão de acordo com os padrões da Universidade Federal do Rio Grande e 
atenderam o que foi descrito nos projetos. b) Parecer: Tendo em vista o exposto, votamos pela 
aprovação dos relatórios dos projetos de pesquisa acima descritos. Posto em votação o 
Parecer 003/2016 da Câmara de Pesquisa foi aprovado por unanimidade pelo Conselho. b) 
Parecer: 004/2016. Assunto: Projetos de Pesquisa. Relator: Paulo Afonso Pires Junior. 
Relatório: A Câmara de Pesquisa do Conselho do ICHI recebeu, para análise e parecer, os 
projetos de pesquisa abaixo elencados: Nº de registro 057/2016 de responsabilidade de 
Francisco das Neves Alves intitulado “Do paraíso ao inferno: visões do feminino no Rio Grande 
do Sul do século XIX” com execução em 2016. Nº de registro 058/2016 de responsabilidade de 
Francisco das Neves Alves intitulado “Criação de identidades: o nacional e o regional na 
construção de discursos historiográficos no Rio Grande do Sul” com execução em 2016. Nº de 
registro 059/2016 de responsabilidade de Francisco das Neves Alves intitulado “Tópicos de 
História das Relações Internacionais do Brasil” com execução em 2016. Nº de registro 
060/2016 de responsabilidade de Francisco das Neves Alves intitulado “Os Dragões no Rio 
Grande do Sul: mitificação & historiografia” com execução em 2016. Nº de registro 061/2016 de 
responsabilidade de Francisco das Neves Alves intitulado “Visões do Rio Grande do Sul: a 
Capitania/Província sob o prisma europeu no século XIX” com execução em 2016. Nº de 
registro 062/2016 de responsabilidade de Francisco das Neves Alves intitulado “Revolução 
Federalista: história & historiografia” com execução em 2016. Nº de registro 063/2016 de 
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responsabilidade de Francisco das Neves Alves intitulado “Fontes para o estudo da História do 
Rio Grande do Sul no acervo da Biblioteca Rio-Grandense” com execução em 2016. Nº de 
registro 064/2016 de responsabilidade de Francisco das Neves Alves intitulado “Imprensa e 
discurso: fundamentos históricos do jornalismo sul-rio-grandense” com execução em 2016. Nº 
de registro 065/2016 de responsabilidade de Francisco das Neves Alves intitulado “História e 
monumentos: estatuária e construção ideológica na cidade do Rio Grande” com execução em 
2016. Nº de registro 066/2016 de responsabilidade de Francisco das Neves Alves intitulado 
“Porto e Barra do Rio Grande: uma secular aspiração que se tornou realidade” com execução 
em 2016. Nº de registro 067/2016 de responsabilidade de Francisco das Neves Alves intitulado 
“Olhares impressos – a república brasileira sob o prisma da imprensa lusitana: repercussões e 
ruptura diplomática (1889-1895)” com execução em 2016. Nº de registro 068/2016 de 
responsabilidade de Danilo Vicensotto Bernardo intitulado “Evolução Biocultural Homíninia: 
Uma Abordagem Fenético-Comparativa” com execução de 2016 a 2019. Nº de registro 
069/2016 de responsabilidade de Beatriz Valladão Thiesen intitulado “Paisagens e Identidades: 
Arqueologia dos excluídos na modernidade riograndina” com execução de 2013 a 2016. Nº de 
registro 082/2016 de responsabilidade de Edison Ferreira de Macêdo intitulado “Ensino de 
História e Acervo Cultural: A Informação na Construção do Conhecimento Histórico na Cidade 
de Rio Grande-RS” com execução de 2016 a 2018. Voto do Relator: a) Fundamentação: Trata-
se de projetos de pesquisa, sendo que os de responsabilidade do prof. Francisco das Neves 
Alves e o do prof. Danilo Vicensotto Bernardo, são projetos que serão realizados em caráter 
permanente, sem vínculo com algum programa e serão desenvolvidos em ambos os períodos 
letivos. O projeto da profa. Beatriz Valladão Thiesen é realizado desde 2013, sem vínculo com 
algum programa e será desenvolvido em ambos os períodos letivos. E o projeto do prof. Edison 
Ferreira de Macêdo, é um projeto novo, sem vínculo com algum programa e será desenvolvido 
em período letivo. Após análise foi verificado que os projetos estão 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. b) Parecer: Tendo em vista o exposto, 
votamos pela aprovação dos projetos de pesquisa acima descritos. Posto em votação o 
Parecer 004/2016 da Câmara de Pesquisa foi aprovado por unanimidade pelo Conselho. 6) 
Assuntos Gerais: a) Indicação de docentes do Curso de Arqueologia para 
representações em órgãos colegiados:  A Diretora Derocina Alves Campos Sosa informou 
que o Comitê Assessor da Área de Arqueologia indicou para representação de Área junto ao 
Conselho do ICHI a Profª. Dra. Adriana Fraga da Silva como membro titular e o Prof. Dr. Mártin 
César Tempass como membro suplente e para representação junto ao CONSUN foi indicada a 
Profª. Dra. Márcia Naomi Kuniochi como membro titular. b) Solicitação de manifestação do 
Conselho sobre a Criação de Disciplina do ILA: O Instituto de Letras e Artes – ILA solicitou 
ao ICHI um parecer sobre a criação da disciplina de Seminário de Culturas Africanas e 
Indígenas para o Curso de Letras – Português/Espanhol a distância (EAD). A ementa da 
mesma trata dos seguintes tópicos: 1) A linguagem e a cultura: relações da língua e da cultura 
portuguesa com as línguas e culturas africanas e indígenas; 2) Abordagem de aspectos 
significativos da história e da cultura dos povos indígenas e africanos no Brasil. A disciplina 
será ofertada somente no 2º sem/2016 para o 5º semestre do curso. Posto em votação o 
Conselho manifestou-se favoravelmente à criação da disciplina no formato esboçado acima. c) 
Sugestão do Prof. Jarbas Greque Acosta: O Prof. Jarbas sugeriu a criação digital, no site do 
Instituto, de uma relação constando todos os projetos desenvolvidos pelos professores do ICHI. 
Destacou ainda que, nas reuniões dos Comitês Assessores das Áreas os coordenadores 
solicitem aos demais professores que informem todos os projetos que estão sendo realizados. 
d) Informe da Profª. Denise Maria Maciel Leão: Com grande satisfação a Profª. Denise, 
Coordenadora-Adjunta do Núcleo Universitário da Terceira Idade – NUTI, informou que as 
ações do programa foram mencionadas no livro Envelhecimento e Universidade – um estudo 
do Fórum Gaúcho das IES do Rio Grande do Sul. e) Retorno sobre a criação de Vagas 
Excedentes na Disciplina 09033 – Sociologia Aplicada a Administração: O Prof. Ricardo 
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Gonçalves Severo, Coordenador da Área de Sociologia, solicitou novamente a informação 
sobre quem liberou as vagas excedentes na disciplina Sociologia Aplicada a Administração, 
haja vista que ele não foi consultado sobre tal procedimento. A Direção relatou que já foi 
solicitada ao NTI a informação do SIAPE (matrícula do servidor) que fez a alteração, porém o 
NTI não retornou. A Diretora informou que será, novamente, solicitado ao NTI um parecer sobre 
esse assunto. O Prof. Ricardo solicitou ainda o auxílio da Direção para conseguir agendar uma 
reunião com a Reitoria. A Área já tentou diversas vezes esse agendamento, mas não consegue 
retorno do Gabinete. f) Informe da Profª Cassiane de Freitas Paixão: A pedido da Profª. 
Cassiane de Freitas Paixão o Conselheiro Ricardo Gonçalves Severo informou que a mesma 
faz parte da Frente de Defesa da Democracia - FDD e que foi solicitado, por esse movimento, 
ao CONSUN, uma posição frente a atual conjuntura do país. No entanto, ninguém se 
manifestou. A Profª faz parte da comissão que está providenciando um novo documento para 
encaminhar, novamente, ao Conselho Universitário. g) Entrega da expansão do Prédio do 
ICHI: O Prof. Mateus de Moura Rodrigues questionou a Direção sobre a entrega da ampliação 
do prédio do ICHI. A Diretora Derocina Alves Campos Sosa passou a palavra ao administrador 
Paulo Pires, que informou que faltam alguns reparos e ajustes necessários, e que ainda não há 
data marcada para a entrega do prédio. Diante do exposto o Prof. questionou a possibilidade 
de utilizar o laboratório de Arquivologia situado no andar térreo do prédio, o qual foi entregue 
ao curso juntamente com o prédio principal e depois interditado para ter seu espaço reduzido 
em decorrência da obra de expansão. Segundo o Prof. a área de Arquivologia está prejudicada 
em termos de espaço de laboratórios tendo em vista a demanda contínua para o 
desenvolvimento das disciplinas práticas do curso e atividades vinculadas a projetos em 
andamento que precisam de um espaço específico para uso de equipamentos. A Diretora 
solicitou ao administrador Paulo que fizesse contato com a ProInfra para verificar a 
possibilidade de liberação da referida sala para utilização do curso. 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. 
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