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Aos treze dias do mês de junho de 2017, 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: Danilo Vicensotto Bernardo, Dhion Carlos 
Hedlund (representando Mateus de Moura Rodrigues), Angélica Conceição Dias Miranda, Eder 
Leandro Bayer Maier, Juarez José Rodrigues Fuão, Thais Gomes Torres, Ricardo Gonçalves 
Severo, Priscila Gayer, Juliana Niehues Gonçalves de Lima, Anselmo Alves Neetzow, Derocina 
Alves Campos Sosa, Denise Maria Maciel Leão, Martin Cesar Tempass, Rafael Aparecido Moron 
Semidão, Rodrigo Santos de Oliveira, Daniela Delias de Souza, Cassiane de Freitas Paixão, 
Elisangela Gorete Fantinel, Paulo Afonso Pires Junior e Sibelle Cardia Nunes Cruz. Não esteve 
presente mas justificou a ausência: Aline Bastos Mendes. 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 019/2017: Assunto: 
Projetos de ensino, pesquisa e extensão. Relatório: A Direção do ICHI recebeu para análise 
e parecer a solicitação das análises e pareceres de projetos de ensino, pesquisa e extensão que 
foram encaminhados para indicação devido aos prazos já terem sido avançados nas câmaras. 
Os projetos estão devidamente registrados nas pró-reitorias correspondentes e estão 
normatizados de acordo com o determinado no regramento do ICHI e da FURG. São os projetos: 
Ensino: Percepção do tempo e das mudanças climáticas pelo homem do campo coordenado pela 

professora Carmem Rejane Pacheco Porto. O projeto será destinado aos estudantes dos cursos 
de Licenciatura em Educação no Campo, Tecnólogo em Gestão de Cooperativas e ao 
Bacharelado em Agroecologia; O Laboratório de Ensino de História e as Práticas Docentes, 
coordenado pelo professor Rodrigo Santos de Oliveira vinculado à Licenciatura em História e 
voltado à formação dos licenciandos dessa área; Curso de Formação Continuada na área da 
Educação Especial- Vivenciando a inclusão coordenado pela professora Carla Imaraya Meyer 
de Felippe que visa preparar os graduandos para trabalhar com essa temática; Curso de 
Formação Continuada na área da Educação Especial- conversando sobre a prática da mediação, 
coordenado pela professora Carla Imaraya Meyer de Felippe; Curso de Formação Continuada 
na área da Educação Especial- Deficiência Visual, coordenado pela professora Carla Imaraya 
Meyer de Felippe; Curso de Formação Continuada na área da Educação Especial- Libras, 
coordenado pela professora Carla Imaraya Meyer de Felippe; Curso de Formação Continuada 
na área de Educação Especial- percebendo os sentidos, coordenado pela professora Carla 
Imaraya Meyer de Felippe; Curso de Formação Continuada na área da Educação Especial- 
Tecnologia Assistiva: recurso de acessibilidade e inclusão, coordenado pela professora Carla 
Imaraya Meyer de Felippe. Pesquisa: Exportação de café orgânico na Província de San Ignacio- 
Peru: análise do impacto da atividade econômica para as famílias camponesas na abrangência 
da província, coordenado pela professora Carmem Rejane Pacheco Porto; Friches industrielles 
no Extremo Sul do Brasil: uma análise sobre o caso da cidade do Rio Grande/ RS, coordenado 
pelo professor Solismar Fraga Martins. Extensão: Debates Escolares, coordenado pelo professor 
Ricardo Gonçalves Severo que será desenvolvido em escolas da rede pública de Rio Grande. 
Conclusão: Pelo exposto, indicamos para aprovação os projetos listados acima e replicados a 
seguir: Ensino: Percepção do tempo e das mudanças climáticas pelo homem do campo 
coordenado pela professora Carmem Rejane Pacheco Porto; O Laboratório de Ensino de História 
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e as Práticas Docentes, coordenado pelo professor Rodrigo Santos de Oliveira; Curso de 
Formação Continuada na área da Educação Especial- Vivenciando a inclusão coordenado pela 
professora Carla Imaraya Meyer de Felippe; Curso de Formação Continuada na área da 
Educação Especial- conversando sobre a prática da mediação coordenado pela professora Carla 
Imaraya Meyer de Felippe; Curso de Formação Continuada na área da Educação Especial- 
Deficiência Visual coordenado pela professora Carla Imaraya Meyer de Felippe; Curso de 
Formação Continuada na área da Educação Especial- Libras, coordenado pela professora Carla 
Imaraya Meyer de Felippe; Curso de Formação Continuada na área de Educação Especial- 
percebendo os sentidos,  coordenado pela professora Carla Imaraya Meyer de Felippe; Curso 
de Formação Continuada na área da Educação Especial- Tecnologia Assistiva: recurso de 
acessibilidade e inclusão,  coordenado pela professora Carla Imaraya Meyer de Felippe. 
Pesquisa: Exportação de café orgânico na Província de San Ignacio- Peru: análise do impacto 
da atividade econômica para as famílias camponesas na abrangência da província, coordenado 
pela professora Carmem Rejane Pacheco Porto; Friches industrielles no Extremo Sul do Brasil: 
uma análise sobre o casop da cidade do Rio Grande/ RS, coordenado pelo professor Solismar 
Fraga Martins. Extensão: Debates Escolares, coordenado pelo professor Ricardo Gonçalves 
Severo. Posta em votação, a Indicação 019/2017 foi aprovada por unanimidade pelos 
Conselheiros. b) Indicação 020/2017: Assunto: Homologação de processo seletivo da área 
de Biblioteconomia. Relatório: A Direção do ICHI recebeu para análise e parecer a 
homologação dos atos e resultados do Processo Seletivo Simplificado para contratação por 
tempo determinado para professor da área de Biblioteconomia. Constam do encaminhamento a 
documentação pertinente, bem como o relatório final que apontou o seguinte resultado: 1º lugar 
Simone Borges Paiva com nota final 9,03 e em 2º lugar Geise Ribeiro da Silva como nota final 
6,60. Como o processo destina-se ao preenchimento de uma vaga, indicamos para contratação 
a candidata Simone Borges Paiva. Conclusão: Pelo exposto, indicamos para aprovação a 
homologação dos atos e resultados do Processo Seletivo Simplificado da área de 
Biblioteconomia e indicamos para contratação a candidata Simone Borges Paiva. Posta em 
votação, a Indicação 020/2017 foi aprovada por unanimidade pelos Conselheiros. c) Indicação 
021/2017: Assunto: Homologação de processo seletivo área de Turismo. Relatório: A 
Direção do ICHI recebeu para análise e parecer a homologação dos atos e resultados do 
Processo Seletivo Simplificado para contratação por tempo determinado para professor da área 
de Turismo. Constam do encaminhamento a documentação pertinente, bem como o relatório 
final que apontou o seguinte resultado: 1º lugar Bianca da Silva Trindade com nota final 6,95 em 
2º lugar Camila Luisa Mumbach da Silva como nota final 6,35 e em 3º lugar Lucimari Acosta 
Pereira com nota final 6,25. Como o processo destina-se ao preenchimento de uma vaga, 
indicamos para contratação a candidata Bianca da Silva Trindade. Conclusão: Pelo exposto, 
indicamos para aprovação a homologação oas atos e resultados do Processo Seletivo 
Simplificado da área de Biblioteconomia e indicamos para contratação a candidata Bianca da 
Silva Trindade. Posta em votação, a Indicação 021/2017 foi aprovada por unanimidade pelos 
Conselheiros. d) Indicação 022/2017: Assunto: Inserção de disciplina no QSL do curso de 
Ciências Contábeis. Relatório: A Direção do ICHI recebeu para análise e parecer a solicitação 
da coordenação do curso de Ciências Contábeis da disciplina: Sociedade, Educação e Relações 
Étnico-Raciais (10776) para inserção no QSL do curso em caráter de disciplina optativa. Essa 
disciplina já foi criada no instituto pela área da Sociologia para atender as demandas dos cursos. 
Conclusão: Pelo exposto, indicamos para aprovação a inserção da disciplina Sociedade, 
Educação e Relações Étnico-Raciais (10776) para inserção no QSL do curso  em caráter de 
disciplina optativa. Posta em votação, a Indicação 022/2017 foi aprovada por unanimidade pelos 
Conselheiros. 2) Câmara Administrativa: a) Parecer: 017/2017 Assunto: Relatório de 
afastamento para realização de Doutorado. Interessada: Letícia Indart Franzen. Relatora: 
Daniela Delias de Sousa. Relatório: A Câmara Administrativa do Pleno do Conselho do ICHI 
recebeu para análise e parecer o relatório nº 1 referente ao primeiro mês de afastamento para 
qualificação de Letícia Indart Franzen junto ao Programa de Pós-Graduação em Turismo e 
Hospitalidade, em nível de Doutorado, na Universidade de Caxias do Sul. O relatório apresenta 
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um plano de estudos assinado pelo orientador, que prevê a realização de 5 disciplinas, a data 
provável de qualificação (final do 4º semestre), a data provável de integralização dos créditos 
(final de 2018) e a data provável de defesa (dezembro de 2020). Voto da Relatora: A relatora vota 
pela aprovação do Relatório de Afastamento para Doutorado de Letícia Indart Franzen, referente 
ao 1º mês. Posto em votação o parecer 017/2017 da Câmara Administrativa foi aprovado por 
unanimidade pelos Conselheiros. b) Parecer: 018/2017 Assunto: Relatório do primeiro mês 
de afastamento para pós-graduação em nível de doutorado de Luciana Souza de Brito. 
Interessada: Luciana Souza de Brito. Relator: Solismar Fraga Martins. Relatório: A Câmara 
Administrativa do Pleno do Conselho do ICHI recebeu para análise e parecer o relatório de 
primeiro mês de afastamento para pós-graduação, em nível doutorado, da professora Luciana 
Souza de Brito, no qual se encontra com afastamento parcial de suas atividades. A professora 
ingressou no programa de Pós-Graduação em História na área de concentração História, Poder 
e Cultura da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), no primeiro semestre de 2017. A 
professora tem previsão para realização de sua qualificação para o segundo semestre de 2018. 
Consta ainda o plano de estudos a ser cumprido junto ao programa e a data provável de defesa 
para o segundo semestre de 2020. Voto do Relator: O relator vota pela aprovação do primeiro 
relatório de afastamento da professora Luciana Souza de Brito em nível de doutorado no 
Programa de Pós-Graduação em História da UFSM. Posto em votação o parecer 018/2017 da 
Câmara Administrativa foi aprovado por unanimidade pelos Conselheiros. c) Parecer: 019/2017 
Assunto: Relatório do primeiro mês de afastamento para pós-graduação em nível de 
doutorado de Mateus de Moura Rodrigues. Interessado: Mateus de Moura Rodrigues. Relator: 
Solismar Fraga Martins. Relatório: A Câmara Administrativa do Pleno do Conselho do ICHI 
recebeu para análise e parecer o relatório de primeiro mês de afastamento para pós-graduação, 
em nível doutorado, do professor Mateus de Moura Rodrigues, no qual se encontra com 
afastamento parcial de suas atividades. O professor ingressou no programa de Pós-Graduação 
em Letras na área de concentração de História da Literatura (FURG), no primeiro semestre de 
2017. O professor tem previsão para realização de sua qualificação para agosto de 2019. Consta 
ainda o plano de estudos a ser cumprido junto ao programa e a data provável de defesa para 
fevereiro de 2021. Voto do Relator: O relator vota pela aprovação do primeiro relatório de 
afastamento do professor Mateus de Moura Rodrigues em nível de doutorado no Programa de 
Pós-Graduação em Letras da FURG. Posto em votação o parecer 019/2017 da Câmara 
Administrativa foi aprovado por unanimidade pelos Conselheiros. 3) Câmara de Ensino: a) 
Parecer: 017/2017. Assunto: Inclusão das disciplinas “Eventos em Meio de Hospedagem” 
e “Gestão Cultural” ao QSL 305114 do Curso Superior de Tecnologia em Eventos. 
Interessada: Priscila Gayer. Relator: Rafael Aparecido Moron Semidão. Relatório: A Câmara de 
Ensino do Conselho do ICHI recebeu para análise e parecer um documento referente à 
solicitação de inclusão das disciplinas optativas: 10776 – Sociedade, Educação e Relações 
Étnico-Raciais – 1º semestre; 10627 – Coquetelaria – 2º semestre; 10644 – Higiene na produção 
de Alimentos – 2º semestre; 10626 – Enologia – 4º semestre; 10625 – Gastronomia – 4º 
semestre; e criação e inclusão das disciplinas “Eventos em Meio de Hospedagem” e “Gestão 
Cultural” ao QSL 305114 do Curso Superior de Tecnologia em Eventos, em conformidade com 
as reformulações solicitadas no Relatório de Avaliação de Reconhecimento de Curso Superior 
de Tecnologia em Eventos emitido pelo MEC, sob o nº de protocolo 201506805/ Código MEC 
1294528/ Código da Avaliação: 125881. No documento apresentado informa-se que as 
disciplinas optativas a serem incluídas têm o objetivo de complementar o desenvolvimento de 
competências constituintes do perfil do aluno egresso no que se refere a aspectos relacionados 
à área de hotelaria e ao enfoque das características regionais da cultura. Informa-se também 
que o cômputo das cargas horárias referentes às duas disciplinas a serem incluídas está previsto 
no regulamento de atividades complementares, não alterando a carga horária total. O QSL 
acrescido das duas disciplinas entrará em vigor no primeiro semestre de 2018. O referido 
documento veicula dados descritivos a respeito das disciplinas a serem incluídas, tais como 
carga horária, lotação, sistema de avaliação, ementa, bibliografias. Voto do relator: a) 
Fundamentação: O documento apresentado para análise e parecer fundamenta a solicitação de 
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inclusão das disciplinas optativas 10776 – Sociedade, Educação e Relações Étnico-Raciais, 
10627 – Coquetelaria, 10644 – Higiene na produção de Alimentos, 10626 – Enologia, 10625 – 
Gastronomia e criação e inclusão de “Eventos em Meio de Hospedagem” e “Gestão Cultural” ao 
QSL do Curso Superior de Tecnologia em Eventos com base no Relatório de Avaliação de 
Reconhecimento de Curso Superior de Tecnologia em Eventos emitido pelo MEC, demonstrando 
com isso a relevância de se incluir as disciplinas mencionadas como resposta de adequação ao 
que pede o MEC em vista do reconhecimento do curso. b) Parecer: o relator vota pela aprovação 
da inclusão das disciplinas optativas 10776 – Sociedade, Educação e Relações Étnico-Raciais, 
10627 – Coquetelaria, 10644 – Higiene na produção de Alimentos, 10626 – Enologia, 10625 – 
Gastronomia e criação e inclusão de “Eventos em Meio de Hospedagem” e “Gestão Cultural” ao 
QSL 305114 do Curso Superior de Tecnologia em Eventos, tendo em vista que mesma cumpre 
solicitação de reformulação do MEC para reconhecimento do curso. Posto em votação o parecer 
017/2017 da Câmara de Ensino foi aprovado por unanimidade pelos Conselheiros. b) Parecer: 
018/2017. Assunto: Projeto de Ensino “O Documento Arquivístico: tópicos acerca da 
produção, autenticidade e preservação”. Interessado: Prof. Rafael Aparecido Moron Semidão, 
Área de Arquivologia – ICHI. 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 “O 
Documento Arquivístico: tópicos acerca da produção, autenticidade e preservação”, registrado 
no ICHI – FURG em 25/05/2017 sob o número 124/2017. O projeto, novo, não é vinculado a 
algum programa e já foi executado, tendo como período de execução o dia 12/05/2017. Voto do 
relator: a) Fundamentação: Considerando os padrões observados na Universidade, voto pela 
APROVAÇÃO do Projeto de Ensino “O Documento Arquivístico: tópicos acerca da produção, 
autenticidade e preservação”. Posto em votação o parecer 018/2017 da Câmara de Ensino foi 
aprovado por unanimidade pelos Conselheiros. c) Parecer: 019/2017. Assunto: Projeto de 
Ensino “Grupo de Estudos sobre Eventos e Gestão Cultural”. Interessada: Profa. Priscila 
Gayer, Curso de Tecnologia em Eventos – ICHI. 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 “Grupo de Estudos sobre Eventos e Gestão Cultural”, registrado no ICHI – 
FURG em 25/05/2017 sob o número 125/2017. O projeto, novo, não é vinculado a um programa 
e tem cronograma de atividades previsto para o período entre 01/06/2017 e 31/05/2018, cobrindo 
períodos letivos e não letivos. Sua execução prevê o envolvimento de 95 pessoas, sendo cinco 
discentes (um bolsista e quatro voluntários) do curso superior de Tecnologia em Eventos e 90 
participantes da comunidade acadêmica, através da organização de um seminário envolvendo o 
debate de temas relacionados aos formatos utilizados para a realização de eventos culturais (em 
específico os eventos), permeando a iniciação científica em uma segunda etapa, com 
consequente divulgação dos resultados obtidos para a comunidade acadêmica. A proposta, a ser 
realizada no ICHI – campus de Santa Vitória do Palmar, apresenta abrangência local e caráter 
interdisciplinar, sem financiamento externo e cronograma financeiro e previsão de publicação de 
um artigo e apresentação de trabalho (na MPU) como expectativa de produções acadêmicas. 
Voto do Relator: a) Fundamentação: Considerando o projeto exposto, apresentado em acordo 
com os padrões observados nesta Universidade, voto pela APROVAÇÃO do Projeto de Ensino 
“Grupo de Estudos sobre Eventos e Gestão Cultural”. Posto em votação o parecer 019/2017 da 
Câmara de Ensino foi aprovado por unanimidade pelos Conselheiros. 4) Câmara de Extensão: 
a) Parecer: 006/2017. Atividade de Extensão. Interessados: Professores e Técnicos 
Administrativos do ICHI. Relator: Vinicius Lisboa Nunes. Relatório: A Câmara extensão do 
Conselho do ICHI recebeu para análise e parecer o seguinte documento: 1. Projeto de 
Extensão: “Minha Terra Tem Palmares Onde Vive o Mergulhão” – Artesanato, Cultura e 
Produção de saberes e renda, sob a coordenação da professora Ligia Dalchiavon, previsto 
período de 02/06/2017 a 02/06/2018. E tem como objetivo geral aproximar a comunidade local e 
a Universidade através de ações que valorizem os saberes, o artesanato, a cultura, a 
potencialidade turística, a sustentabilidade e a identidade da população local, promovendo 
atividades que primem pela construção do conhecimento, pela capacitação profissional, pela 
educação e pelo lazer. 2. Projeto de Extensão: Calendário de Eventos: Projeto de implantação 
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do calendário de eventos online no município de Santa Vitória do Palmar/RS, sob a coordenação 
da professora Francieli Boaria, previsto para o período de 20/03/2017 a 20/03/2018. E tem como 
objetivo geral a criação de um calendário de eventos online para o município de Santa Vitória do 
Palmar/RS. 3. Projeto de Extensão: A prática do Acolhimento em Saúde Mental Coletiva, sob a 
coordenação da professora Ceres Braga Arejano, previsto para o período de 01/05/2017 a 
31/12/2017. E tem como objetivo geral auxiliar na expansão e na qualidade dos acolhimentos 
realizados na instituição. 4. Projeto de Extensão: Socialização de idosos institucionalizados, 
sob a coordenação da professora Denise Maria Maciel Leão, previsto para o período de 
02/06/2017 a 02/06/2018. 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 FURG. 5. Programa de Extensão: NEABI - FURG, sob 
a coordenação da professora Cassiane de Freitas Paixão, previsto para o período de 01/02/2017 
a 01/07/2018. E tem como objetivo geral promover a identidade afro-brasileira e indígena por 
meio de pesquisas e ações histórico-sociológicas, afim de colaborar na transformação das 
relações de invisibilidade do negro e do indígena na participação da sociedade do Rio Grande 
do Sul, como também evidenciar as formas de discriminação sofrida por esses grupos. 6. 
Programa de Extensão: Biblioteca na Escola: Ativar! 2017, sob a coordenação da professora 
Renata Braz Gonçalves, previsto para o período de 01/06/2017 a 01/05/2018. E tem como 
objetivos oferecer consultoria em organização de acervos de bibliotecas escolares; e promover 
a valorização da biblioteca escolar e do bibliotecário a partir de oficinas de capacitação para o 
uso das bibliotecas. 7. Evento de Extensão: Ciclo de Palestras Biblio FURG, sob a coordenação 
da professora Marcia Carvalho Rodrigues, previsto para o período de 01/06/2017 a 01/12/2017. 
E tem como objetivo geral promover o curso de Biblioteconomia da Universidade Federal do Rio 
Grande. 8. Evento de Extensão: Concurso Novo Logotipo para o Curso de Bacharelado em 
Turismo da Universidade Federal do Rio Grande – Campus Santa Vitória do Palmar, sob a 
coordenação da técnica administrativa em educação Bibiana Schiavini Gonçalves, previsto para 
o dia 12/06/2017. E tem como objetivo geral criar um logotipo para o curso de Bacharelado em 
Turismo da FURG Campus Santa Vitória do Palmar, com o intuito de substituir o atual utilizado 
pelo curso. 9. Evento de Extensão: Patrimônio, Memória, Preservação: A Construção da 
Identidade Histórica e Cultural, sob a coordenação da professora Luciana Souza de Brito, que 
ocorreu no período de 17/05/2017 a 31/05/2017. E tem como objetivo geral promover um espaço 
de reflexão sobre a temática relacionada a arquivos permanentes. 10. Relatório Final de 
Programa de Extensão: Socialização de idosos institucionalizados, sob a coordenação da 
professora Denise Maria Maciel Leão, previsto para o período de 01/01/2016 a 01/12/2016. 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 FURG.  De acordo com a coordenadora o programa atingiu de forma plena todos 
objetivos propostos inicialmente. 11. Relatório Final de Evento de Extensão: Patrimônio, 
Memória, Preservação: A Construção da Identidade Histórica e Cultural, sob a coordenação da 
professora Luciana Souza de Brito, que ocorreu no período de 17/05/2017 a 31/05/2017. E tem 
como objetivo geral promover um espaço de reflexão sobre a temática relacionada a arquivos 
permanentes. De acordo com a coordenadora o evento atingiu de forma plena todos objetivos 
propostos inicialmente. 12. Relatório Final de Curso de Extensão: Oficinas de Word, Excel e 
Power Point focadas em atividades acadêmicas e profissionais, sob a coordenação da 
Professora Priscila Gayer, realizado no período de 20/03/2017 a 31/05/2017. E tem como 
objetivos permitir que os alunos desenvolvam domínio das ferramentas Word, Excel e Power 
point em nível básico de acordo com as temáticas trabalhadas; e permitir o fortalecimento das 
competências relacionadas aos conteúdos específicos por meio dos quais serão desenvolvidos 
os exercícios, sendo esses: normas da ABNT, logística em Turismo de Eventos e apresentações 
cientificas. De acordo com a coordenadora o curso atingiu de forma plena todos objetivos 
propostos inicialmente. 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 
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cabíveis. Posto em votação o parecer 006/2017 da Câmara de Extensão foi aprovado por 
unanimidade pelos Conselheiros. A Conselheira Cassiane de Freitas Paixão solicitou que os 
ajustes nas ações de extensão devem ser feitos, pela Câmara de Extensão, antes do 
encaminhamento dos pareceres para o Conselho. Foi solicitado ainda que o presidente da 
Câmara de Extensão, Vinícius Lisboa Nunes, encaminhe os pareceres para os demais membros 
da Câmara antes da submissão ao Conselho. 5) Câmara de Pesquisa: a) Parecer: 011/2017 
Assunto: Projetos de Pesquisa. Relator: Anselmo Alves Neetzow. 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 

137/2017 
Angélica C. D. 

Miranda 

“Levantamento das ações extensionistas 
desenvolvidas na Universidade Federal do 
Rio Grande (FURG) no Período de 2013 a 

2016” 

01/06/2017 
até 

30/05/2018 

138/2017 
Angélica C. D. 

Miranda 
“Resgate da Produção Científica da FURG 

através do Repositório Institucional” 

01/06/2017 
até 

30/05/2018 

139/2017 
Denise Maria 
Maciel Leão 

“Perfil Multidimensional do Idoso em ILPI 
de Rio Grande – RS” 

01/06/2017 
até 

01/12/2017 

140/2017 
Denise Maria 
Maciel Leão 

“Percepção de projeto de Extensão pelo 
Idoso” 

01/06/2017 
até 

01/12/2017 

141/2017 
Éder Leandro 
Bayer Maier 

“Eventos Extremos em Rio Grande – RS: 
Ciclone Extratropical” 

01/06/2017 
até 

01/06/2018 

142/2017 
Márcia Carvalho 

Rodrigues 

“Contexto, Situação e Perspectivas do 
Acervos Bibliográficos Raros Pertencentes 

às Bibliotecas Públicas Gaúchas” 

15/06/2017 
até 

30/12/2018 

143/2017 
Ricardo Gonçalves 
Severo e Cassiane 
de Freitas Paixão 

“Interpretações Sociológicas sobre o 
Movimento de Ocupação nas Escolas de 

Rio Grande/RS” 

10/06/2017 
até 

10/06/2018 

144/2017 Lucas Neivas Silva 
“Alcoolismo, Solidão e Saúde Mental entre 
Usuários de Serviços para Tratamento de 

Dependência Química” 

05/10/2016 
até 

31/05/2018 

145/2017 
Renata Braz 
Gonçalves 

“Avaliação de Competências em 
Informação no Ensino Superior: De 

Estratégias de Busca ao Uso Ético de 
Informação” 

12/06/2017 
até 

31/06/2018 

Voto do Relator: a) Fundamentação: Os projetos de pesquisa de número 137 e 138 de 
responsabilidade da Professora Angélica C.D. Miranda e serão realizados em caráter 
permanente. Ambos os projetos não possuem vínculo com o Programa de Pós-Graduação e 
serão desenvolvidos em período letivo e não 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 gerais e específicos, 
justificativa, metodologia, cronograma e previsão de publicações. Os projetos de pesquisa de 
número 139 e 140 de responsabilidade da Professora Denise Maria Maciel Leão e serão 
realizados em caráter permanente. Ambos os projetos não possuem vínculo com o Programa de 
Pós-Graduação e serão desenvolvidos em período letivo e não 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 gerais e específicos, justificativa, metodologia, cronograma e previsão de publicações. 
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O projeto de pesquisa de número 141 de responsabilidade do Professor Éder Leandro Bayer 
Maier e será realizado em caráter permanente. O projeto possui vínculo com o Programa de Pós-
Graduação, nomeadamente, o programa de Mestrado em Geografia e será desenvolvido em 
período letivo e não 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 gerais e específicos, justificativa, 
metodologia, cronograma e previsão de publicações. O projeto de pesquisa de número 142 de 
responsabilidade da Professora Márcia Carvalho Rodrigues e será realizado em caráter 
permanente. O projeto não possui vínculo com o Programa de Pós-Graduação e será 
desenvolvido em período letivo e não 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 gerais e específicos, 
justificativa, metodologia, cronograma e previsão de publicações. O projeto de pesquisa de 
número 143 de responsabilidade do Professor Ricardo Gonçalves Severo e da Professora 
Cassiane de Freitas Paixão e será realizado em caráter permanente. O projeto não possui 
vínculo com o Programa de Pós-Graduação e será desenvolvido em período letivo e não 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 gerais e específicos, justificativa, metodologia, cronograma e 
previsão de publicações. O projeto de pesquisa de número 144 de responsabilidade do Professor 
Lucas Neiva Silva e será realizado em caráter permanente. O projeto não possui vínculo com o 
Programa de Pós-Graduação e será desenvolvido em período letivo e não 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 gerais e específicos, justificativa, metodologia, cronograma e previsão de 
publicações. O projeto de pesquisa de número 145 de responsabilidade da Professora Renata 
Braz Gonçalves e será realizado em caráter permanente. O projeto não possui vínculo com o 
Programa de Pós-Graduação e será desenvolvido em período letivo e não 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 gerais e específicos, 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 011/2017 da Câmara de Pesquisa foi 
aprovado por unanimidade pelos Conselheiros. A Conselheira Angélica Conceição Dias Miranda 
propôs a utilização dos formulários dos projetos de ensino e pesquisa institucionalizados pela 
PROPESP. Posto em votação a sugestão de utilização dos formulário da PROPESP para os 
projetos de ensino e pesquisa foi aprovado por unanimidade pelos Conselheiros. 6) Assuntos 
Gerais: a) Mestrado na área de Sociologia: A Direção informou sobre a intenção da Área de 
Sociologia e Antropologia da abertura de um Curso de Mestrado acadêmico em parceria, 
conforme Anexo 01. Posta em votação a Intenção da Área de criação do Mestrado foi aprovada 
por unanimidade pelos Conselheiros. b) Intenção de Criação de Mestrado - Biblioteconomia: 
a Profª Angélica Conceição Dias Miranda, juntamente com o Prof. Fabiano Couto Correa da Silva 
e da Profª. Márcia Carvalho Rodrigues, mencionou a intenção da área de Biblioteconomia de 
criar um Programa de Mestrado Profissional em Ciência da Informação. c) Distribuição das 
Disciplinas da Área de História: foi apresentado ao Conselho a distribuição das disciplinas, por 
professores, para o 2º semestre de 2017 da área de História, conforme Anexo 02. d) Doação de 
Livros para o Laboratório de Sociologia: o Prof. Ricardo Gonçalves Severo informou sobre a 
doação de livros feita pelo Prof. Alceu Ferraro para o PPGEA e para os programas de 
especialização e mestrado, em constituição, em ciências sociais e antropologia da FURG. A 
relação de livros doados encontra-se anexada ao documento impresso. e) Bolsa 
FAPERGS/CNPQ: O Porf. Éder Leandro Bayer Maier informou que foi contemplado com a Bolsa 
FAPERGS/CNPQ através do Edital Universal 2016 e missão de coleta de dados via INCT da 
criosfera. f) Prazo para leitura da Ata: foi estipulado o prazo de 4 dias úteis para a leitura da ata 
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pelos Conselheiros. g) Afastamento para Doutorado Sanduíche no Exterior: A profª Melise 
de Lima Pereira solicita afastamento integral durante o período de 01 de agosto de 2017 a 28 de 
março de 2018, para fins de qualificação no exterior, na Modul University Vienna, em Viena na 
Áustria. Posta em votação a solicitação da Profª Melise de Lima Pereira foi aprovada por 
unanimidade pelos Conselheiros, conforme Anexo 03. h) II Simpósio Internacional História, 
Cultura e Relações de Poder: o Prof. Rodrigo Santos de Oliveira informou que o evento 
receberá verba PAEP/CAPES e acontecerá de 06 a 09 de setembro de 2017 no CIDEC-
SUL/FURG. Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata, que vai assinada pela 
senhora Diretora, Profa. Dra. Derocina Alves Campos Sosa e por mim, Sibelle Cardia Nunes 
Cruz, Secretária Geral. 
 
 
 
 
 
 
 

_______________________________________ 

Profª. Drª. Derocina Alves Campos Sosa 

Diretora do ICHI 
 
 
 
 
 

________________________________________ 

 
Sibelle Cardia Nunes Cruz 

Secretária Geral 
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