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 Aos onze dias do mês de outu
Carreiros, foi realizada a reunião ordinária do Conselho do Instituto de Ciências Humanas e da 
Informação com a presença dos seguintes membros: 
Danilo Vicensotto Bernardo), 
(representando Jarbas Greque Acosta
Nery, Letícia Langlois Oliveira, 
Luciene Imes Baptista), Cristiano Ruiz Engelke (representando 
Lima), Anselmo Alves Neetzow, 
Martins), Daniel Porciúncula Prado,
Adriana Fraga da Silva, Luciana Souza de Brito,
Oliveira, Daniela Delias de Souza, 
Pires Junior, Sibelle Cardia Nunes Cruz
e justificaram a ausência: Elisangela Gorete Fantinel
ausentes sem justificativa os 
Dziekaniaki. Ao iniciar a reunião, a Diretora do Instituto de Ciências Humanas e da Informação, 
Profa. Dra. Derocina Alves Campos Sosa deu as boas
a Diretora iniciou a apresentação das Indicações que estiveram sob a su
Indicações:  a) Indicação 03 6
do ICHI. Relatório: A Direção do ICHI recebeu para análise o encaminhamento das áreas de 
Arquivologia, Sociologia e Psicologia sobre a coordenação dos cursos de Especialização das 
respectivas áreas. As indicações passaram pelos respectivos comitês Assessores. São os 
cursos com os respectivos coordenadores: Curso de Especialização em Arquivos 
Permanentes; coordenação Professora Luciana Souza de Brito e Professor Rafael Moron 
Semidão. Curso de Especialização em Ensino de Sociologia modalidade EaD, professora 
Cassiane Freitas Paixão e Professor Ricardo Gonçalves Severo. Curso de Especialização em 
Mídias na Educação modalidade EaD; professor Paulo Gomes de Souza Filho. 
Pelo exposto, indicamos para aprovação o encaminhamento das áreas de Arquivologia, 
Sociologia e Psicologia sobre a coordenação dos cursos de Especialização das respectivas 
áreas para os próximos dois anos que são:
Permanentes: Coordenadora:
Semidão. 2) Curso de Especia
Coordenadora: Profª Cassiane Freitas Paixão e 
Severo. 3) Curso de Especialização em Míd
Coordenador: Prof Paulo Gomes d
aprovada por unanimidade pelos Conselheiros.
disciplina.  Relatório: A Direção do ICHI recebeu
criação da disciplina: DISCIPLINA: Sociedade, Educação e Relações Étnico
a definir; DURAÇÃO: Semestral; CARÁTER: Optativa; CARGA HORÁRIA TOTAL: CARGA 
HORÁRIA SEMANAL: 02; CRÉDITOS: 02 créditos; S
Estudar e analisar a construção social e histórica do conceito de raça e etnicidade. 
Compreender discussões sociológicas sobre desigualdade, meritocracia e educação. Políticas 
afirmativas e discussão com perspectiva didátic
antropológicos referentes às comunidades tradicionais, implicações ideológicas e o respeito à 
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ICHI 

ATA 11/2016  

REUNIÃO ORDINÁRIA  

outubro de 2016, às 14hrs, no Prédio do ICHI 
Carreiros, foi realizada a reunião ordinária do Conselho do Instituto de Ciências Humanas e da 

presença dos seguintes membros: Martial Raymond Pouguet (representando 
, Mateus de Moura Rodrigues, Claudio Renato Moraes da Silva 

Jarbas Greque Acosta), Eder Leandro Bayer Maier, Carlos Henrique Cardona 
Letícia Langlois Oliveira, Ricardo Gonçalves Severo, Priscila Gayer

Cristiano Ruiz Engelke (representando Juliana Niehues Gonçalves de 
nselmo Alves Neetzow, Cesar Augusto Avila Martins (representando 
Daniel Porciúncula Prado, Derocina Alves Campos Sosa, Denise Maria Maciel Leão, 

Luciana Souza de Brito, Rossana Madruga Telles, 
Daniela Delias de Souza, Cassiane de Freitas Paixão, Ligia Dalchiavon, 

a Nunes Cruz e Dayse Xavier Caetano Paz. Não estiveram presen
Elisangela Gorete Fantinel e Vinícius Lisboa Nunes
 conselheiros Juarez José Rodrigues Fuão e

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: 

6/2016: Assunto: Coordenação dos Cursos de Especialização 
A Direção do ICHI recebeu para análise o encaminhamento das áreas de 

Arquivologia, Sociologia e Psicologia sobre a coordenação dos cursos de Especialização das 
respectivas áreas. As indicações passaram pelos respectivos comitês Assessores. São os 

m os respectivos coordenadores: Curso de Especialização em Arquivos 
Permanentes; coordenação Professora Luciana Souza de Brito e Professor Rafael Moron 
Semidão. Curso de Especialização em Ensino de Sociologia modalidade EaD, professora 

xão e Professor Ricardo Gonçalves Severo. Curso de Especialização em 
Mídias na Educação modalidade EaD; professor Paulo Gomes de Souza Filho. 

elo exposto, indicamos para aprovação o encaminhamento das áreas de Arquivologia, 
Psicologia sobre a coordenação dos cursos de Especialização das respectivas 

áreas para os próximos dois anos que são: 1) Curso de Especial ização em Arquivos 
nadora: Profª Luciana Souza de Brito Coord. Adjunto: Prof

Curso de Especia lização em Ensino de Sociologia modalidade EaD:
Cassiane Freitas Paixão e Coord. Adjunto: Prof

Curso de Especialização em Míd ias na Educação modalidade EaD: 
Paulo Gomes de Souza Filho. Posta em votação, a Indicação 03

aprovada por unanimidade pelos Conselheiros. b) Indicação 037/2016 : Assunto: 
A Direção do ICHI recebeu para análise e parecer o encaminhamento da 
DISCIPLINA: Sociedade, Educação e Relações Étnico

a definir; DURAÇÃO: Semestral; CARÁTER: Optativa; CARGA HORÁRIA TOTAL: CARGA 
HORÁRIA SEMANAL: 02; CRÉDITOS: 02 créditos; SISTEMA DE AVALIAÇÃO: 01; EMENTA: 
Estudar e analisar a construção social e histórica do conceito de raça e etnicidade. 
Compreender discussões sociológicas sobre desigualdade, meritocracia e educação. Políticas 
afirmativas e discussão com perspectiva didático pedagógica. Aspectos sociais e 
antropológicos referentes às comunidades tradicionais, implicações ideológicas e o respeito à 

INFORMAÇÃO  

 

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 

Martial Raymond Pouguet (representando 
Claudio Renato Moraes da Silva 

Eder Leandro Bayer Maier, Carlos Henrique Cardona 
Priscila Gayer (representando 
Juliana Niehues Gonçalves de 

Cesar Augusto Avila Martins (representando Solismar Fraga 
Derocina Alves Campos Sosa, Denise Maria Maciel Leão, 

Rossana Madruga Telles, Rodrigo Santos de 
Ligia Dalchiavon, Paulo Afonso 

. Não estiveram presentes 
e Vinícius Lisboa Nunes. Estiveram 

os Juarez José Rodrigues Fuão e Gisele Vasconcelos 
iniciar a reunião, a Diretora do Instituto de Ciências Humanas e da Informação, 

vindas aos Conselheiros. Na sequência 
a responsabilidade: 1) 

Coordenação dos Cursos de Especialização 
A Direção do ICHI recebeu para análise o encaminhamento das áreas de 

Arquivologia, Sociologia e Psicologia sobre a coordenação dos cursos de Especialização das 
respectivas áreas. As indicações passaram pelos respectivos comitês Assessores. São os 

m os respectivos coordenadores: Curso de Especialização em Arquivos 
Permanentes; coordenação Professora Luciana Souza de Brito e Professor Rafael Moron 
Semidão. Curso de Especialização em Ensino de Sociologia modalidade EaD, professora 

xão e Professor Ricardo Gonçalves Severo. Curso de Especialização em 
Mídias na Educação modalidade EaD; professor Paulo Gomes de Souza Filho. Conclusão: 

elo exposto, indicamos para aprovação o encaminhamento das áreas de Arquivologia, 
Psicologia sobre a coordenação dos cursos de Especialização das respectivas 

ização em Arquivos 
iana Souza de Brito Coord. Adjunto: Prof Rafael Moron 

lização em Ensino de Sociologia modalidade EaD:  
Coord. Adjunto: Prof Ricardo Gonçalves 
ias na Educação modalidade EaD: 

Posta em votação, a Indicação 036/2016 foi 
Assunto: Criação de 

para análise e parecer o encaminhamento da 
DISCIPLINA: Sociedade, Educação e Relações Étnico-raciais; CÓDIGO: 

a definir; DURAÇÃO: Semestral; CARÁTER: Optativa; CARGA HORÁRIA TOTAL: CARGA 
ISTEMA DE AVALIAÇÃO: 01; EMENTA: 

Estudar e analisar a construção social e histórica do conceito de raça e etnicidade. 
Compreender discussões sociológicas sobre desigualdade, meritocracia e educação. Políticas 

o pedagógica. Aspectos sociais e 
antropológicos referentes às comunidades tradicionais, implicações ideológicas e o respeito à 
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particularidade da diversidade. Análise e questionamento da construção de estereótipos e pré 
concepções da história social e das políticas públicas e ações afirmativas no Brasil. A proposta 
da criação da disciplina visa atender pela área de Sociologia a oferta da temática das relações 
étnico-raciais para os cursos de Graduação da FURG. Conclusão: Pelo exposto, indicamos 
para aprovação  o encaminhamento a criação da disciplina: DISCIPLINA: Sociedade, 
Educação e Relações Étnico-raciais; CÓDIGO: a definir; DURAÇÃO: Semestral; CARÁTER: 
Optativa; CARGA HORÁRIA TOTAL: CARGA HORÁRIA SEMANAL: 02; CRÉDITOS: 02 
créditos; SISTEMA DE AVALIAÇÃO: 01; EMENTA: Estudar e analisar a construção social e 
histórica do conceito de raça e etnicidade. Compreender discussões sociológicas sobre 
desigualdade, meritocracia e educação. Políticas afirmativas e discussão com perspectiva 
didático pedagógica. Aspectos sociais e antropológicos referentes às comunidades tradicionais, 
implicações ideológicas e o respeito à particularidade da diversidade. Análise e questionamento 
da construção de estereótipos e pré concepções da história social e das políticas públicas e 
ações afirmativas no Brasil. Posta em votação, a Indicação 037/2016 foi aprovada por 
unanimidade pelos Conselheiros. c) Indicação 038/2016 : Assunto: Composição do NDE do 
curso de Hotelaria.  Relatório: A Direção do ICHI recebeu para análise e parecer o 
encaminhamento da composição do NDE do curso de Hotelaria como segue: 

DISPENSAR Doutora JÚLIA SILVEIRA MATOS 
DISPENSAR Mestra ANGELA TEBERGA DE PAULA 
DISPENSAR Mestra FRANCIELI BOARIA 
MANTER Doutora ADRIANA KIVANSKI DE SENNA  
MANTER Doutor RAPHAEL ALBUQUERQUE DE BOER  
MANTER Mestra LETICIA INDART FRANZEN  
MANTER Mestre CARLOS ALBERTO FRANTZ DOS SANTOS  
DESIGNAR Mestre CARLOS HENRIQUE CARDONA NERY 
DESIGNAR Mestra THAIS GOMES TORRES 

Conclusão: Pelo exposto, indicamos para aprovação o encaminhamento da composição do 
NDE do curso de Hotelaria como segue: Profª DrªAdriana Kivanski de Senna, Prof. Me Carlos 
Alberto Frantz dos Santos, Prof Ma Letícia Indart Franzen, Prof. Dr. Raphael Albuquerque de 
Boer, Prof. Me Carlos Henrique Cardona Nery (presidente) e Prof.ª Ma Thaís Gomes Torres. 
Posta em votação, a Indicação 038/2016 foi aprovada por unanimidade pelos Conselheiros. d) 
Indicação 039/2016 : Assunto: Indicação da coordenação pró-tempore do cu rso de 
Hotelaria.  Relatório: A Direção do ICHI recebeu para análise e parecer o encaminhamento do 
curso de Hotelaria indicando pró-tempore a professora Ma Thaís Gomes Torres como 
coordenadora adjunta do referido curso, até que se proceda à eleição. A área de Hotelaria 
encaminhou a ata da indicação. Conclusão: Pelo exposto, indicamos para aprovação o 
encaminhamento do curso de Hotelaria indicando pró-tempore a professora Ma Thaís Gomes 
Torres como coordenadora adjunta do referido curso. Posta em votação, a Indicação 039/2016 
foi aprovada por unanimidade pelos Conselheiros. A Diretora passou a palavra para o Prof. 
Claudio Renato Moraes da Silva que fez a leitura da Indicação que esteve sob sua relatoria. e) 
Indicação 040/2016 : Assunto: Proposta de Criação de Grupos de Pesquis a. Relatório:  

Responsável  Titulo  
Dr. Claudio Renato Moraes da Silva 
(Curso Biblioteconomia – FURG) – Líder 01 
Dr. Edison Macêdo 
(Curso de História – FURG)  
MSc Rafael Dias  
(Curso de Biologia - UFRJ) – Líder 02 

Grupo de Pesquisa Prática de Ensinos em 
Meio Ambiente Natural e Humano  - 
PREMANH 

Dr. Claudio Renato Moraes da Silva (Curso 
Biblioteconomia – FURG) – Líder 01 
Dr. Edison Macêdo 
(Curso de História – FURG) –Líder 02 

Grupo de Pesquisa Grupo de Estudos e 
Práticas Informação e Sociedade  - GEPIS 
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O grupo de pesquisa GEPIS apresentará três linhas de pesquisa; cada linha de pesquisa será 
constituída de sub-linhas de pesquisa: 1) Informação e Sociedade: a)Leitura, Alfabetização e 
Promoção social, b)Acessibilidade e inserção social nos espaços de informação. 2) Práticas 
Infoculturais: a)Estudos e práticas culturais, b)Propostas de atuação e intervenção cultural. 3) 
Sociedade da Informação: a)Bibliotecas Públicas Comunitárias e Alternativas, b) Mediação do 
bibliotecário na ação cultural em bibliotecas. O grupo de pesquisa PREMANH apresentará 
duas linhas de pesquisa; cada linha de pesquisa será constituída de sub-linhas de pesquisa: 1) 
Meio Ambiente Natural e Humano: a)Relação do homem com a natureza, b)Princípios de 
ecologia. 1) Meio Ambiente e conhecimentos tradicionais: a) Educação Ambiental e 
movimentos ambientais, b) Educação Ambiental marinha. Viemos por meio deste, manifestar 
interesse na criação dos grupos de pesquisas Prática de Ensinos em Meio Ambiente Natural e 
Humano – PREMANH e Grupo de Estudos e Práticas Informação e Sociedade - GEPIS.A 
criação dos grupos visa atender práticas de ensino e pesquisa, fomentar produção intelectual 
científica na graduação e na pós-graduação, eventos e publicação em eventos. Destacamos a 
cooperação interinstitucional e de áreas multidisciplinares do conhecimento envolvidas. A 
solicitação é referendada e de interesse do Núcleo Docente Estruturante do curso de 
Biblioteconomia. Os grupos de pesquisas Prática de Ensinos em Meio Ambiente Natural e 
Humano- PREMANH e Grupo de Estudos e Práticas Informação e Sociedade - GEPIS serão 
constituído pelos seguintes professores: Dr. Claudio Renato Moraes da Silva ( FURG - líder), 
Dr. Edison Macêdo (UFPB – 2º líder) e MSc. Rafael Dias (UFRJ – 2º líder). Posta em votação, 
a Indicação 040/2016 foi aprovada por unanimidade pelos Conselheiros. 2) Câmara 
Administrativa:  a) Parecer: 022/2016. Assunto: Relatório de afastam ento 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 1º semestre de 2016,junto ao Programa de Pós-Graduação 
em Comunicação e Informação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul – UFRGS. 
Encontram-se no processo os documentos abaixo relacionados: 1) Relatório Nº 03 – Referente 
ao 1º semestre de 2016 (02 de março a 02 de setembro) – PROPESP; 2) Comprovante de 
matrícula UFRGS; 3) Histórico Escolar com informações das atividades desenvolvidas na 
UFRGS; 4) Certificados de participação e apresentação de trabalho em congresso ao longo do 
período; 5. Solicitação de férias no período de 02/01/2017 a 15/02/2017 (45 dias). Voto do 
Relator: 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 18 créditos. A tese encontra-se em estágio de 
elaboração do plano e estudos preliminares, com conclusão prevista para dezembro de 2018. 
O orientador avaliou como “bom” o trabalho desenvolvido no período relatado. Além disso, o 
interessado anexou certificado de participação e apresentação de trabalho em congresso da 
área, e solicitação de férias no período de 02/01/2017 a 15/02/2017 (45 dias). b) Parecer: O 
relator vota pela aprovação do Relatório de Afastamento para Doutorado de Rodrigo Aquino de 
Carvalho, referente ao 1º semestre de 2016 na Universidade Federal do Rio Grande do Sul – 
UFRGS. Posto em votação o parecer 022/2016 da Câmara Administrativa foi aprovado por 
unanimidade pelos Conselheiros. b) Parecer: 023/2016. Assunto: INCLUSÃO DOS CURSOS 
DE BACHARELADO EM HOTELARIA E TECNOLOGIA EM EVENTOS  NO REGIMENTO DO 
ICHI. Interessada: Ligia Dalchiavon. Relator: Solismar Fraga Martins. Relatório: A Câmara 
Administrativa do Pleno do Conselho do ICHI recebeu para análise e parecer a solicitação 
encaminhada pela professora Ligia Dalchiavon em nome dos NDEs de Turismo, Hotelaria e 
Tecnologia em Eventos. Consta na solicitação a inclusão dos Cursos de Bacharelado em 
Hotelaria e de Tecnologia em Eventos, assim como suas respectivas câmaras temáticas e 
comitês assessores no regimento da unidade. A resposta desta solicitação deveria ser atendida 
pela comissão que trabalha sobre a reformulação do regimento da unidade, no entanto, como 
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isto não é possível no momento coube a Câmara Administrativa fazê-lo. Deve ser considerado 
que no ano de 2017 a FURG deverá reavaliar seu regimento e poderá inserir um novo 
enquadramento dos cursos e áreas dos Campus fora da sede, onde inclui-se o Campus de 
Santa Vitória do Palmar. Na futura análise e discussão pelos conselhos superiores não se 
descarta a possibilidade de criação de unidades autônomas. O atual regimento da Unidade 
prevê a inclusão de novos cursos e seus comitês assessores, conforme a reivindicação da 
interessada. Os 13 docentes permanentes lotados no Campus de Santa Vitória do Palmar 
encontram-se todos de forma oficial no Comitê de Turismo e distribuídos por cursos da 
seguinte forma: seis professores lotados no Turismo; quatro no Bacharelado em Hotelaria; e, 
três docentes lotados em Tecnologia em Eventos. Por outro lado o Censo do ICHI admite outra 
divisão administrativa, embora não oficial. Veja abaixo a atual distribuição do censo dos 
docentes no ICHI: 

DOCENTES 
Curso / Área Efetivos  Substitutos  Visitante  Total  

Arqueologia 10 0 0 10 

Arquivologia 6 1 0 7 

Biblioteconomia 9 2 0 11 

Geografia 13 0 0 13 

História 13 1 2 16 

Hotelaria 4 1 0 5 

Psicologia 18 0 1 19 

Sociologia 7 0 0 7 

Tecnologia em Eventos 3 0 0 3 

Turismo 6 1 0 7 

Total       98 
Por solicitação deste relator, a secretaria da unidade encaminhou os nomes dos docentes que 
compõem o quadro em Santa Vitória do Palmar a fim de verificar a formação destes e a 
correspondência de suas respectivas áreas. Os 13 docentes apresentam a seguinte formação 
na graduação: 10 professores têm graduação no curso de Turismo; dois em Hotelaria e outro 
em História. Entre os docentes com formação em Turismo, um detém uma segunda graduação 
em Letras. Dos docentes com formação em Hotelaria um cursa atualmente Turismo. Em nível 
de mestrado concluído ou em andamento há a seguinte distribuição: cinco docentes com 
mestrado em Turismo e Hotelaria; quatro em Turismo; dois em Geografia; um em História; e, 
um em Letras – História da Literatura. Isso demonstra de forma clara e irrefutável que no 
Campus de Santa Vitória do Palmar encontramos um comitê/área responsável por três cursos 
de graduação, embora estes fossem sendo contratados para atender a demanda de cada 
curso de graduação após cada curso criado. Isso direciona para que no regimento sejam 
incluídos os dois cursos de graduação, mas mantendo-os dentro da mesma área devido a 
formação do corpo docente, predominantemente, em Turismo além do entrelaçamento que há 
dos docentes entre Turismo e Hotelaria na formação destes. Com isso deve-se adaptar o 
regimento do ICHI no sentido de alterar o nome da Câmara Temática e do Comitê Assessor de 
Turismo para Turismo, Hotelaria e Tecnologia em Eventos. Com isso, o grupo supracitado 
passa a ser o segundo maior grupo de docentes do ICHI juntamente com a Geografia e a 
História e abaixo somente da área de Psicologia que detém 18 docentes permanentes. A outra 
questão que depõe favorável para que se mantenha todos os docentes na mesma área/comitê 
assessor refere-se a representação no conselho, já que caso fosse dividido a área de Hotelaria 
com seus quatro docentes, estes ficariam em sua totalidade no interior do conselho, com um 
coordenador e um adjunto e um representante de área e seu adjunto (quatro). No caso da 
Tecnologia em Eventos, este comitê não disporia de docentes suficientes para ocupar tais 
representações. Uma adaptação deverá ser proposta no próprio regimento ou em 
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regulamentação posterior quanto a quem deve coordenar as reuniões de área, já que deverá 
ocorrer um rodízio entre os coordenadores dos três cursos. Outra questão que embora não 
esteja explícita na solicitação, mas que é recorrente nas reuniões do conselho e partem como 
reivindicação dos docentes de Santa Vitória do Palmar refere-se a distribuição dos recursos do 
ICHI, o que deverá ser rediscutido e buscado uma nova matriz que não estimule a 
fragmentação das áreas da unidade como a atual matriz vem suscitando. Ao visar o 
fortalecimento da atual área denominada de Turismo, este relator propõe que passe a ser 
denominada de Turismo, Hotelaria e Tecnologia em Eventos e com alterações subseqüentes no 
regimento do ICHI conforme relatado no voto a fim de adequação das novas demandas através 
dos artigos 10, 11 e 27. Voto do Relator: O relator vota pela alteração do regimento do ICHI 
nos seguintes artigos: 1º alteração: Artigo 10 (Inc iso VIII). NO REGIMENTO ATUAL: Artigo 

10 – São as seguintes as CTCs do Conselho do ICHI: I. CTC de Arqueologia/Antropologia; II. CTC de Arquivologia; III. 

CTC de Biblioteconomia; IV. CTC de Geografia; V. CTC de História; VI. CTC de Psicologia; VII. CTC de Sociologia; VIII. 

CTC de Turismo; NA PROPOSTA DE ALTERAÇÃO: Artigo 10 – São as seguintes as CTCs do Conselho do 

ICHI:  I. CTC de Arqueologia/Antropologia; II. CTC de Arquivologia; III. CTC de Biblioteconomia; IV. CTC de Geografia; V. 

CTC de História; VI. CTC de Psicologia; VII. CTC de Sociologia; VIII. CTC de Turismo, Hotelaria e Tecnologia em Eventos. 

2º Alteração no artigo 11. (Acréscimo de um parágra fo de número dois e alteração da 
numeração dos atuais parágrafos de número 2, 3 e 4) : NO REGIMENTO ATUAL: Artigo 11 –

 As CTCs serão compostas pelo representante docente do respectivo Comitê Assessor, pelo respectivo Coordenador 

de Curso de Graduação e Pós-Graduação stricto sensu e pela representação dos técnico-administrativos em educação 

e dos estudantes, distribuídas as duas últimas de forma proporcional e por sorteio, na base de um por Câmara. § 1º -

 A CTC de Sociologia terá composição idêntica às demais, à exceção do Coordenador de Curso, o qual será 

substituído pelo Vice-Diretor do Instituto, na ausência de um Curso específico; § 2º - Os demais integrantes dos 

respectivos Comitês Assessores de cada uma das CTCs poderão participar das reuniões na condição de convidados; § 

3º - Cada CTC elegerá dentre seus pares um Presidente e um Vice-Presidente para a coordenação dos trabalhos; § 4º 

- De acordo com os prazos expressos no calendário de reuniões do Conselho, os processos dirigidos a cada uma das 

CTCs serão analisados e, após parecer, serão encaminhados do Plenário do Conselho. NA PROPOSTA DE 
ALTERAÇÃO: Artigo 11 – As CTCs serão compostas pelo representante docente do respectivo Comitê Assessor, 

pelo respectivo Coordenador de Curso de Graduação e Pós-Graduação stricto sensu e pela representação dos técnico-

administrativos em educação e dos estudantes, distribuídas as duas últimas de forma proporcional e por sorteio, na 

base de um por Câmara. § 1º - A CTC de Sociologia terá composição idêntica às demais, à exceção do Coordenador 

de Curso, o qual será substituído pelo Vice-Diretor do Instituto, na ausência de um Curso específico; § 2º -A CTC de 

Turismo, Hotelaria e Tecnologia em Eventos terá composição idêntica às demais, o que inclui as três 

coordenações de curso.  § 3 -Os demais integrantes dos respectivos Comitês Assessores de cada uma das CTCs 

poderão participar das reuniões na condição de convidados; § 4º - Cada CTC elegerá dentre seus pares um Presidente 

e um Vice-Presidente para a coordenação dos trabalhos; § 5º - De acordo com os prazos expressos no calendário de 

reuniões do Conselho, os processos dirigidos a cada uma das CTCs serão analisados e, após parecer, serão 

encaminhados do Plenário do Conselho. 3º) Alteração Artigo 27 ( No caput, no Inciso VII e  no 
acréscimo de um segundo parágrafo com alteração de numeração dos subseqüentes). 
NO REGIMENTO ATUAL: Artigo 27 – Correspondendo a cada um dos Cursos de Graduação vinculados ao 

ICHI, são os seguintes os Comitês Assessores que compõem a Unidade: I. Comitê Assessor de Arqueologia/ 

Antropologia; II. Comitê Assessor de Arquivologia; III. Comitê Assessor de Biblioteconomia; IV. Comitê Assessor de 

Geografia; V. Comitê Assessor de História; VI. Comitê Assessor de Psicologia; VII. Comitê Assessor de Turismo.  § 1º -

 O Coordenador de Curso da Graduação convocará e coordenará as reuniões dos Comitês Assessores;  § 2º - O 

número de Comitês Assessores poderá ser alterado pelo Plenário do Conselho do ICHI de acordo com a criação de 

novos Cursos. NA PROPOSTA: Artigo 27 – Correspondendo a um ou mais de um  Curso de Graduação e/ou 

Pós-Graduação vinculados ao ICHI, são os seguintes os Comitês Assessores que compõem a Unidade:  I. Comitê 

Assessor de Arqueologia/ Antropologia; II. Comitê Assessor de Arquivologia; III. Comitê Assessor de Biblioteconomia; 

IV. Comitê Assessor de Geografia; V. Comitê Assessor de História; VI. Comitê Assessor de Psicologia; VII. Comitê 

Assessor de Turismo, Hotelaria e Tecnologia em Eventos. § 1º - O Coordenador de Curso da Graduação convocará e 

coordenará as reuniões dos Comitês Assessores; § 2º - Quando houver mais de uma coordenação de curso de 

graduação num mesmo Comitê Assessor, deverá ser estabelecido um rodízio entre os coordenadores na 

Coordenação do Comitê Assessor e que será regulamentado em legislação complementar ao regimento. § 3º -

 O número de Comitês Assessores poderá ser alterado pelo Plenário do Conselho do ICHI de acordo com a criação de 

novos Cursos. Posto em votação o parecer 023/2016 da Câmara Administrativa foi aprovado pelos 
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Conselheiros com 13 votos a favor, 4 votos contra e 4 abstenções. c) Parecer: 024/2016. 
Assunto: Homologação do Resultado da Eleição para D ireção e Vice Direção do ICHI. 
Interessado: Mateus de Moura Rodrigues (Presidente da Comissão de Opinião para Escolha 
de Diretor e Vice Diretor do ICHI). Relator: Solismar Fraga Martins. Relatório: A Câmara 
Administrativa do Pleno do Conselho do ICHI recebeu para análise e parecer a documentação 
relativa ao processo eleitoral da Direção e Vice Direção do ICHI. Constam na documentação 
(não numeradas): 1. Ata nº 01 da Comissão de Pesquisa de Opinião para Escolha de Diretor e 
Vice-Diretor do ICHI; 2. Cronograma de Atividades; 3. Regulamentação do Processo de 
Pesquisa de Opinião para Escolha de Diretor e Vice Diretor do ICHI – Quadriênio 2017-2020; 4. 
Homologação de Inscrição da Chapa Única “Diversidade, ação e consolidação”; 5. Ata nº 02 da 
Comissão de Pesquisa de Opinião para Escolha de Diretor e Vice Diretor do ICHI; 6. Resultado 
da pesquisa de opinião entre docentes, estudantes e técnicos; 7. Relatório Final da Comissão 
de Pesquisa de Opinião para Escolha de Diretor e Vice Diretor do ICHI; O processo eleitoral 
está previsto no Regimento da FURG (Artigo 42) e no regimento do ICHI (Artigo 15), no qual 
compete ao ICHI os procedimentos para compor a comissão coordenadora da pesquisa de 
opinião, a realização do pleito e a homologação dos resultados pelo conselho. A eleição 
ocorreu nos dias 03 e 04 de outubro de 2016, via sistema de consultas da FURG e no dia 06 
de outubro foi realizada a divulgação do resultado. Assim registra-se no presente relatório final 
que, com um total de 151 votantes, a chapa única obteve o percentual de 83,44% dos votos 
válidos, sendo considerada indicada para a Direção do ICHI no quadriênio 2017-2020. Voto do 
Relator: O relator vota por homologar o resultado da consulta de pesquisa de opinião para 
direção do Instituto de Ciências Humanas e da Informação tendo como candidatas indicadas as 
professoras Dra. Derocina Alves Campos Sosa como diretora e Dra. Denise Maria Maciel Leão 
como vice-diretora, mais o Dr. Pedro Quevedo Neto como terceiro membro da chapa. O 
mandato da nova direção inicia-se em 1° de janeiro de 2017 a 31 de dezembro de 2020. Posto 
em votação o parecer 024/2016 da Câmara Administrativa foi aprovado por unanimidade pelos 
Conselheiros. A Diretora Derocina Alves Campos Sosa, em nome da sua chapa, agradeceu a 
todos que se dispuseram a participar da Pesquisa de Opinião para a escolha da Direção do 
ICHI. 3) Câmara de Ensino:  a) Parecer: 026/2016. Assunto: Projeto de ensino Bi bliotecas 
escolares: inserção prática na biblioteca escolar –  laboratório Biblioteca Escolar Pandiá 
Calógeras do Instituto de Educação Juvenal Miller. Interessado: Prof. Dr. Claudio Renato 
Moraes da Silva. Relatora: Luciana Souza de Brito. Relatório: A Câmara de Ensino do 
Conselho do ICHI recebeu para análise e parecer o projeto de ensino intitulado “Bibliotecas 
escolares: inserção prática na biblioteca escolar – laboratório Biblioteca Escolar Pandiá 
Calógeras do Instituto de Educação Juvenal Miller”. O projeto traz informações sobre a 
execução do projeto de acordo com a estrutura solicitada pelo Instituto de Ciências Humanas e 
da Informação e ocorrerá de 10 de agosto a 1º de novembro de 2016, tendo como previsão de 
público um total de 36 alunos do Curso de Biblioteconomia, tendo como coordenador o prof. Dr. 
Claudio Renato Moraes da Silva e como membro da equipe externa Marcia Parobé, Diretora do 
Instituto de Educação Juvenal Miller. Voto do Relator: a) Fundamentação: O projeto apresenta 
todos os elementos necessários referentes a sua execução. Assim, voto pela APROVAÇÃO do 
mesmo. Posto em votação o parecer 026/2016 da Câmara de Ensino foi aprovado por 
unanimidade pelos Conselheiros. b) Parecer: 027/2016. Assunto: Projeto de ensino Of icina 
de Digitalização: parte I e II. Interessado: Prof. Me. Rafael Aparecido Moron Semidão. 
Relatora: Luciana Souza de Brito. Relatório: A Câmara de Ensino do Conselho do ICHI recebeu 
para análise e parecer o projeto de ensino intitulado “Oficina de Digitalização: parte I e II”. O 
projeto fornece informações sobre a execução do projeto de acordo com a estrutura solicitada 
pelo Instituto de Ciências Humanas e da Informação sendo a primeira parte desenvolvida no 
dia 17 de agosto e a segunda parte no dia 24 de agosto de 2016, tendo como previsão de 
público um total de 14 alunos do Curso de Arquivologia. Fazem parte da equipe o coordenador, 
prof. Me. Rafael Aparecido Moron Semidão e o prof. Me Mateus de Moura Rodrigues. Voto do 
Relator: a) Fundamentação: O projeto apresenta todos os elementos necessários referentes a 
sua execução. Assim, voto pela APROVAÇÃO do mesmo. Posto em votação o parecer 
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027/2016 da Câmara de Ensino foi aprovado por unanimidade pelos Conselheiros. c) Parecer: 
028/2016. Assunto: Projeto de Ensino. Interessado: Prof. Mateus de Moura Rodrigues. 
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 “Archivematica: Repositório 
Digital Confiável para Preservação”, registrado no ICHI – FURG em 28/09/2016 sob o número 
157/2016. A proposta foi desenvolvida entre 31/08/2016 e 26/09/2016, sob coordenação do 
Prof. Mateus de Moura Rodrigues e contando com um aluno bolsista na equipe de execução. O 
público alvo do projeto representou-se por acadêmicos do Curso de Arquivologia (18 alunos) e 
sua execução consistiu na realização de uma oficina ministrada pelo coordenador do projeto, 
na qual foram exploradas as funcionalidades de um software gerenciador de repositório 
arquivístico digital confiável. O projeto não prevê cronograma financeiro nem publicações e 
outros produtos acadêmicos e justifica-se pela necessidade de os acadêmicos do Curso de 
Arquivologia terem contato com atividades práticas desenvolvidas no âmbito das temáticas 
abordadas em sala de aula mediante contato com os recursos de uma ferramenta tecnológica 
utilizada para prover a preservação de documentos arquivísticos digitais. Voto do Relator: a 
proposta está apresentada em acordo com os padrões observados na Universidade. Assim, 
voto pela APROVAÇÃO do Projeto de Ensino “Archivematica: Repositório Digital Confiável para 
Preservação”. Posto em votação o parecer 028/2016 da Câmara de Ensino foi aprovado por 
unanimidade pelos Conselheiros. Na sequência foi apresentado os pareceres da Câmara de 
Extensão. 4) Câmara de Extensão:  a) Parecer: 009/2016. Assunto: Atividade de Extensã o. 
Interessados: Professores e Técnicos Administrativos do ICHI. Relator: Vinicius Lisboa Nunes. 
Relatório: A Câmara extensão do Conselho do ICHI recebeu para análise e parecer os 
seguintes documentos: 1. Programa de Extensão: Núcleo de Pesquisa e Extensão sobre o 
Bebê e a Infância, sob a coordenação da professora Daniela Delias de Sousa, previsto para o 
período de 01/01/2016 a 31/12/2016. E tem como objetivo geral desenvolver projetos de 
pesquisa, ensino e extensão voltados prioritariamente às questões que envolvem o 
desenvolvimento humano no período compreendido entre a gestação e os anos da infância. 2. 
Projeto de Extensão:  Conversando sobre a Infância e Família, sob a coordenação da 
professora Daniela Delias de Sousa, previsto para o período de 01/01/2016 a 31/12/2016. E 
tem como objetivo geral divulgar para a comunidade conhecimentos acerca da gestação e do 
desenvolvimento infantil nos primeiros anos de vida. 3. Evento de Extensão: III Jornada 
Gaúcha de História Ambiental, sob a coordenação do professor Daniel Porciuncula Prado, 
realizado no período de 01/06/2015 a 01/10/2016. E tem como objetivos propiciar um espaço 
para a reflexão relacionada à temática da História Ambiental; possibilitar a produção e 
demonstração de pesquisas relevantes ao tema; reunir diversos atores sociais vinculados ao 
debate ambientalista; favorecer a associação entre teoria e prática, do ensino e da pesquisa, 
por meio do exercício da extensão; e incentivar a divulgação de pesquisas e projetos 
acadêmicos. 4. Curso de Extensão: Restauração e Pequenos Reparos em Livros, sob a 
coordenação da professora Luciana Souza de Brito, previsto para o período de 01/09/2016 a 
01/12/2016. E tem como objetivo geral promover a capacitação de professores e alunos do 
curso de Arquivologia da FURG quanto as ações de restauração e realização de pequenos 
reparos em volumes encadernados. 5. Projeto de Extensão: Socialização de Idosos 
Institucionalizados, sob a coordenação da professora Denise Maria Maciel Leão, realizado no 
período de 01/01/2016 a 31/12/2016. E tem como objetivo geral auxiliar no processo de 
socialização de idosos institucionalizados em uma ILPI de Rio Grande – RS por meio de uma 
oficina de pintura organizada pelo curso de Psicologia da Universidade Federal do Rio Grande 
– FURG. 6. Curso de Extensão: Som, Luz e Ação!, sob a coordenação da técnica Alice Leoti 
Silva, previsto para o período de 21/08/2016 a 21/11/2016. E tem como objetivo promover o 
conhecimento prático de equipamentos eletrônicos, som e luz que são indispensáveis para a 
execução de um evento. O curso tem como objetivo capacitar os discentes a manusear os 
seguintes equipamentos: cabos, equalização de som, microfones, cabeamento, iluminação, 
retroprojetores, caixa de som, amplificador, mesa de som e telão. 7. Relatório Final de 
Projeto: O arquivo incrementando o Turismo, sob a coordenação da professora Luciana Souza 
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de Brito, realizado no período de 01/09/2016 a 26/09/2016. E tem como objetivo geral 
promover um espaço de discussão e diálogo sobre a temática de difusão em acervos 
arquivísticos. De acordo com a coordenadora o projeto atingiu todos objetivos propostos 
inicialmente. 8. Relatório Final de Evento: Gestão do patrimônio arqueológico e a salvaguarda 
do acervo: as práticas do museu de Porto Alegre, sob a coordenação da Professora Adriana 
Fraga da Silva, realizado no período de 26/04/2016 a 20/05/2016. E tem como objetivos 
mostrar as possibilidades de um campo de atuação profissional para os futuros profissionais 
em arqueologia; sensibilizar profissionais e futuros profissionais aos cuidados e às 
responsabilidades do arqueólogo diante os métodos e técnicas de trabalho com o patrimônio 
arqueológico musealizado e ou em reservas técnicas de instituições; sensibilizar profissionais e 
futuros profissionais da área de arqueologia a trabalhar com o patrimônio arqueológico oriundo 
de pesquisas acadêmicas e ou contratadas sob a guarda de museus e/ou quaisquer outras 
instituições que deram endosso institucional exigido pelo IPHAN; sensibilizar profissionais e 
futuros profissionais de instituições de guarda e salvaguarda de acervo arqueológico da 
importância do trabalho do arqueólogo com, e nestes acervos. De acordo com a coordenadora 
o evento atingiu todos objetivos propostos inicialmente. 9. Relatório Final de Evento: III 
Jornada Gaúcha de História Ambiental, sob a coordenação do professor Daniel Porciuncula 
Prado, realizado no período de 01/06/2015 a 01/10/2016. E tem como objetivos propiciar um 
espaço para a reflexão relacionada à temática da História Ambiental; possibilitar a produção e 
demonstração de pesquisas relevantes ao tema; reunir diversos atores sociais vinculados ao 
debate ambientalista; favorecer a associação entre teoria e prática, do ensino e da pesquisa, 
por meio do exercício da extensão; e incentivar a divulgação de pesquisas e projetos 
acadêmicos. De acordo com o coordenador o evento atingiu todos objetivos propostos 
inicialmente. 10. Relatório Final de Curso: Restauração e Pequenos Reparos em Livros, sob 
a coordenação da professora Luciana Souza de Brito, previsto para o período de 01/01/2016 a 
01/12/2016. E tem como objetivo geral promover a capacitação de professores e alunos do 
curso de Arquivologia da FURG quanto as ações de restauração e realização de pequenos 
reparos em volumes encadernados. De acordo com a coordenadora o evento atingiu todos 
objetivos propostos inicialmente. Voto do Relator: a) Fundamentação: As ações e 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. Ações de extensão relatadas: 1. Núcleo de Pesquisa 
e Extensão sobre o Bebê e a Infância, sob a coordenação da professora Daniela Delias de 
Sousa; 2. Conversando sobre a Infância e Família, sob a coordenação da professora Daniela 
Delias de Sousa; 3. III Jornada Gaúcha de História Ambiental, sob a coordenação do professor 
Daniel Porciuncula Prado; 4. Restauração e Pequenos Reparos em Livros, sob a coordenação 
da professora Luciana Souza de Brito; 5. Socialização de Idosos Institucionalizados, sob a 
coordenação da professora Denise Maria Maciel Leão. Relatórios finais:  6. Som, Luz e Ação!, 
sob a coordenação da técnica Alice Leoti Silva; 7. O arquivo incrementando o Turismo, sob a 
coordenação da professora Luciana Souza de Brito; 8. Gestão do patrimônio arqueológico e a 
salvaguarda do acervo: as práticas do museu de Porto Alegre, sob a coordenação da 
Professora Adriana Fraga da Silva; 9. III Jornada Gaúcha de História Ambiental, sob a 
coordenação do professor Daniel Porciuncula Prado; 10. Restauração e Pequenos Reparos em 
Livros, sob a coordenação da professora Luciana Souza de Brito. Posto em votação o parecer 
009/2016 da Câmara de Extensão foi aprovado por unanimidade pelos Conselheiros. 5) 
Câmara de Pesquisa:  a) Parecer: 010/2016. Assunto: Relatório de Projeto  de Pesquisa. 
Interessado: José Alberione dos Reis. Relator: Paulo Afonso Pires Junior. Relatório: A Câmara 
de Pesquisa do Conselho do ICHI recebeu, para análise e parecer, o relatório do projeto de 
pesquisa abaixo elencado:  

Nº de 
registro 

Responsável Título Período de 
Execução 

166/2016 
Danilo Vicensotto 

Bernardo 
“Microevolução da diversidade craniana 

humana e suas implicações para os 
2014/2015 
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modelos de povoamento do Novo Mundo” 
Voto do Relator: a) Fundamentação: A Câmara de Pesquisa recebeu para análise e parecer o 
relatório com os respectivos resultados referente às atividades realizadas entre 03/12/14 e 
31/12/15 no projeto de pesquisa acima elencado. O relatório do projeto de pesquisa é de 
responsabilidade do Professor Doutor Danilo Vicensotto Bernardo. Após análise foi verificado 
que o relatório está de acordo com os padrões da Universidade Federal do Rio Grande e 
atenderam o que foi descrito no projeto. b) Parecer: Tendo em vista o exposto, votamos pela 
aprovação do Relatório de Projeto de Pesquisa acima descrito. Posto em votação o parecer 
010/2016 da Câmara de Pesquisa foi aprovado por unanimidade pelos Conselheiros. b) 
Parecer: 011/2016. Assunto: Projeto de Pesquisa. Interessada: Daniela Delias de Souza. 
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 

Responsável Título Período de 
Execução 

167/2016 
Daniela Delias de 

Souza 

“O impacto de uma intervenção psicológica de 
grupo para a saúde mental e para as 

representações sobre a parentalidade entre 
familiares de egressos de UTI Neonatal” 

14/10/2016 
até 

31/12/2016 

Voto do Relator: a) Fundamentação: Trata-se de um novo projeto de pesquisa, de 
responsabilidade da Professora Doutora Daniela Delia de Souza. O projeto é vinculado ao 
Núcleo de Pesquisa e Extensão sobre o Bebê e a Infância - NUPEBI e será desenvolvido em 
período letivo. 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. b) Parecer: Tendo em vista o exposto, 
votamos pela aprovação do projeto de pesquisa acima descrito. Posto em votação o parecer 
011/2016 da Câmara de Pesquisa foi aprovado por unanimidade pelos Conselheiros. 6) 
Assuntos Gerais : a) Representação Docente no CONSUN : Os representante no CONSUN 
do ICHI para o próximo período serão: Prof. Cristiano Ruiz Engelke Titular e Profª Rossana 
Madruga Telles – Suplente; Prof. Augusto Duarte Faria – Titular e  Prof Artur Henrique Franco 
Barcelos – Suplente. b) Reunião dos Diretores com a Reitoria : A Direção do Instituto 
mencionou que, em reunião com a Reitora, foi informado aos Diretores que haverá diversos 
cortes no Orçamento, por essa razão houveram as restrições das Saídas de Campo. O ICHI 
realizou 26 solicitações e apenas 6 foram atendidas. A Direção esclareceu que aguarda a 
manifestação da PROGRAD sobre os critérios que foram utilizados para a seleção das Saídas 
de Campo que seriam atendidas. Destacou ainda que as restrições proveem da PROGARD e 
não do ICHI. A Profª Rossana Madruga Teles salientou que aguarda a manifestação da Profª 
Denise Maria Varella Martinez - Pró-Reitora de Graduação, para solucionar a questão da 
Disciplina de Geomorfologia, haja vista que parte da carga horária da mesma trata-se da saída 
de campo, e o curso de Geografia não possui laboratório para a disciplina. c) Solicitação de 
Quebra de Pré-Requisito : o Prof César Martins informou que 11 de agosto de 2016, o comitês 
assessor da Geografia analisou o processo 23116.0006605/2016-88 de interesse do estudante 
Fabio dos Santos (matrícula 42410 do curso de Geografia - Licenciatura). A ata da reunião é a 
seguinte: “Assunto: quebra de pré-requisito. O coordenador Éder leu a solicitação do discente 
Fabio, que expressa seu interesse de cursar a disciplina TCC (5160) concomitantemente a 
disciplina Projeto em Geografia (5129), a qual é pré-requisito da disciplina TCC. 
Posteriormente, o discente Fabio relatou verbalmente um resumo de sua trajetória acadêmica, 
reconheceu que em vários momentos não teve o desempenho mínimo e expressou seu desejo 
de concluir a graduação no segundo semestre de 2016. A prof. Susana explicou a 
normatização do QSL do curso de Licenciatura em Geografia e enfatizou a impossibilidade de 
cursar concomitantemente as disciplinas Projeto em Geografia e TCC. O prof. Cesar 
corroborou com a fala da professora Susana, enfatizando a normatização do pré-requisito da 
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disciplina TCC e relatou que conforme registro no sistemas.furg.br, o discente já teve cinco 
matriculas em Projeto em Geografia, com reprovação  por infrequência. Para finalizar, a 
solicitação de quebra de pré-requisito foi negada e a área de Geografia fará todos os esforços 
para garantir a matricula em TCC (5160) no primeiro semestre de 2017, após a aprovação em 
Projeto em Geografia (05129). O  procedimento objetiva garantir a formatura do solicitante em 
1/2017". O professor informa que em 15 de setembro o Mem. 51/2016 da Prograd assinado por 
Leila Mara B. Costa Valle, informa que "em cumprimento de decisão judicial do proc. 5005157-
92.2016.4.04.7101, o autor FÁBIO DOS SANTOS foi matriculado na disciplina Trabalho de 
Conclusão de Curso (TCC)- 05160”. Solicito que seja comunicado ao professor responsável 
pela disciplina, e sejam tomadas as demais medidas que se fizerem necessárias. O Prof César 
como responsável pela disciplina TCC, realizou os procedimentos adequados para a 
formalização das atividades.  Com base no relato dos fatos, o professor indicou a sua 
inconformidade pelo processo que ignorou as instâncias de recursos na FURG, incluindo  no 
conselho do ICHI. Para finalizar expôs a sua indignação com alguns procedimentos internos da 
FURG, principalmente em relação ao  trabalho de alguns docentes que são o germe que 
permite ataques extra muro e resultam na fragilidade institucional. d) Plano de Capacitação de 
SVP: A Coordenação do Curso de Turismo apresentou o plano de capacitação do Campus de 
Santa Vitória do Palmar. Posto em votação o plano de capacitação foi aprovado por 
unanimidade pelos Conselheiros. 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 
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Sibelle Cardia Nunes Cruz  
Secretária Geral 
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Anexo 01 

 
PLANO DE CAPACITAÇÃO DOCENTE - SVP  

 
 

DOCENTE PREVISÃO DE SAÍDA CURSO 
 
JACIEL GUSTAVO 
KUNZ - DOUTORADO 
 

 
2017 

 
TURISMO 

 
LETÍCIA INDART - 
DOUTORADO 
 

 
2017 

 
HOTELARIA 

 
PRISCILA GAYER - 
DOUTORADO 
 

 
2017 

 
EVENTOS 

 
CARLOS CARDONA 
NERY – DOUTORADO 
 

 
2018 

 
HOTELARIA 

 

 
JULIANA GONÇALVES 
DE LIMA - 
DOUTORADO 
 

 
2018 

 
TURISMO 

 

 
FRANCIELI BOARIA – 
DOUTORADO 
 

 
2018 

 
EVENTOS 

 

 
LUCIENE IMES 
BAPTISTA – 
DOUTORADO 
 

 
2018 

 
EVENTOS 

 

 


