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

REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO - ATA 002/2017 
PÁGINA 1 DE 12 

 

 

 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE 

INSTITUTO DE CIÊNCIAS HUMANAS E DA INFORMAÇÃO 

ICHI 

 

ATA 11/2017 

REUNIÃO ORDINÁRIA 

 
Aos dez dias do mês de outubro 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: Dhion Carlos Hedlund (representando 
Mateus de Moura Rodrigues), Marcia Carvalho Rodrigues (representando Angélica Conceição 
Dias Miranda), Cesar Augusto Avila Martins, Ricardo Gonçalves Severo, Anselmo Alves Neetzow, 
Solismar Fraga Martins, Denise Maria Maciel Leão, Martin Cesar Tempass, Rafael Aparecido 
Moron Semidão, Rossana Madruga Telles, Luiz Henrique Torres, Cristiano Ruiz Engelke, Paulo 
Afonso Pires Junior, Sibelle Cardia Nunes Cruz, Anna Paola Hiramatsu Contini e 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 e iniciou a 
apresentação das indicações que estiveram sob a sua responsabilidade: 1) Indicações: a) 
Indicação 037/2017: Assunto: Inclusão de uma vaga no processo seletivo do PPGEO. 
Relatório: A Direção do ICHI recebeu para análise e parecer a solicitação da inclusão de uma 
vaga no processo seletivo do PPGEO destinada à orientação da professora Leda Buonfiglio. 
Destaca-se que tal solicitação foi referendada pela comissão de seleção do PPGEO. Conclusão: 
Pelo exposto, indicamos para aprovação a solicitação da inclusão de uma vaga no processo 
seletivo do PPGEO destinada à orientação da professora Leda Buonfiglio. Posta em votação, a 
Indicação 037/2017 foi aprovada por unanimidade pelos Conselheiros. b) Indicação 038/2017: 
Assunto: Indicação de trabalho voluntário. Relatório: A Direção do ICHI recebeu para análise 
e parecer a solicitação da inclusão dos contratos de trabalho voluntários dos estudantes Jennifer 
Azambuja de Morais- pós doutoranda em Ciências Políticas da UFRGS e Matheus Müller 
Schwanz- doutorando em Ciências Políticas da UFRGS para atuarem junto aos editores da 
Revista Interações sociais- REIS. Salientamos que a orientação para tal encaminhamento partiu 
da PROGEP. Conclusão: Pelo exposto, indicamos para aprovação a solicitação da inclusão dos 
contratos de trabalho voluntários dos estudantes Jennifer Azambuja de Morais- pós doutoranda 
em Ciências Políticas da UFRGS e Matheus Müller Schwanz- doutorando em Ciências Políticas 
da UFRGS para atuarem junto aos editores da Revista Interações sociais- REIS. Posta em 
votação, a Indicação 038/2017 foi aprovada por unanimidade pelos Conselheiros. c) Indicação 
039/2017: Assunto: Atos e Resultados de processo seletivo de professor. Relatório: A 
Direção do ICHI recebeu para análise e parecer a solicitação da homologação dos Atos e 
Resultados de processo seletivo de professor da área de Arquivologia que teve como aprovada 
a única candidata inscrita, Tamiris Carvalho como média final 5,91. A documentação apresentada 
demonstra os atos da banca em conformidade com a Deliberação que rege tais processos 
seletivos. Conclusão: Pelo exposto, indicamos para aprovação a homologação dos Atos e 
Resultados de processo seletivo de professor da área de Arquivologia que teve como aprovada 
a única candidata inscrita, Tamiris Carvalho como média final 5,91. Posta em votação, a 
Indicação 039/2017 foi aprovada por unanimidade pelos Conselheiros. d) Indicação 040/2017: 
Assunto: Normatizações do Curso de Hotelaria. Relatório: A Direção do ICHI recebeu para 
análise e parecer a solicitação da inclusão dos seguintes documentos referentes ao curso de 
Bacharelado em Hotelaria: Normatização do TCC, Regulamento do Estágio Curricular 
Supervisionado, Regulamento das Atividades Complementares e inclusão da disciplina 
Sociedade, Educação e Relações Étnico- Raciais como optativa no QSL do Curso de Hotelaria. 
Toda a documentação segue os padrões exigidos para os cursos de Graduação da Universidade. 
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Tal indicação deve-se à necessidade de aprovação em tempo exíguo, porque o curso está sendo 
submetidos a processo de reconhecimento pelo MEC. Conclusão: Pelo exposto, indicamos para 
aprovação a inclusão dos seguintes documentos referentes ao curso de Bacharelado em 
Hotelaria: Normatização do TCC, Regulamento do Estágio Curricular Supervisionado e 
Regulamento das Atividades Complementares, conforme anexo, e a inclusão da disciplina 
Sociedade, Educação e Relações Étnico- Raciais, conforme quadro abaixo. 

Cód Disciplina Período Caráter Créditos Pré-requisito 

10776 Sociedade, Educação e Relações 

Étnico-Raciais 

5º Optativo 4 não 

Posta em votação, a Indicação 040/2017 foi aprovada por unanimidade pelos Conselheiros. 2) 
Câmara Administrativa: a) Parecer: 028/2017 Assunto: Relatório de afastamento para 
Doutorado. Interessada: Evelin Melo Mintegui. Relatora: Sibelle Cardia Nunes Cruz. Relatório: 
A Câmara Administrativa do Pleno do Conselho do ICHI recebeu para análise e parecer 1º 
relatório, referente ao 1º semestre de 2017 do afastamento para qualificação da Profª Evelin Melo 
Mintegui, doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação – PGCIN – 
UFSC. O relatório apresenta os dados da doutoranda, as disciplinas cursadas no semestre - 6, 
a participação em eventos, números de créditos cursados - 18, número de créditos restantes 
para integralização - 30, situação da tese – não iniciada, assunto da tese, desenvolvimento da 
tese, avaliação do orientador, o qual julga o período relatado como “muito bom” e data provável 
de conclusão do curso – Dezembro de 2020. Voto da Relatora: A relatora vota pela aprovação 
do Relatório de Afastamento para Doutorado da Profª Evelin Melo Mintegui, referente ao 1º 
semestre de 2017. Posto em votação o parecer 028/2017 da Câmara Administrativa foi aprovado 
por unanimidade pelos Conselheiros. b) Parecer: 029/2017 Assunto: Relatório de 
afastamento para Doutorado. Interessado: Mateus de Moura Rodrigues. Relatora: Sibelle 
Cardia Nunes Cruz. Relatório: A Câmara Administrativa do Pleno do Conselho do ICHI recebeu 
para análise e parecer o 1º relatório, referente ao 1º semestre de 2017 do afastamento para 
qualificação do Prof. Mateus de Moura Rodrigues, doutorando do Programa de Pós-Graduação 
em Letras – Área de Concentração História da Literatura - FURG. O relatório apresenta os dados 
do doutorando, as disciplinas cursadas no semestre - 2, números de créditos cursados - 6, 
número de créditos restantes para integralização - 35, situação da tese – estudos preliminares, 
assunto da tese, desenvolvimento da tese, avaliação do orientador, o qual julga o período 
relatado como “muito bom” e data provável de conclusão do curso – Março de 2021. Voto da 
Relatora: A relatora vota pela aprovação do Relatório referente ao Afastamento Parcial para 
Doutorado do Prof. Mateus de Moura Rodrigues, referente ao 1º semestre de 2017. Posto em 
votação o parecer 029/2017 da Câmara Administrativa foi aprovado por unanimidade pelos 
Conselheiros. c) Parecer: 030/2017 Assunto: Relatório de afastamento para Doutorado. 
Interessada: Roberta Pinto Medeiros. Relatora: Sibelle Cardia Nunes Cruz. Relatório: A Câmara 
Administrativa do Pleno do Conselho do ICHI recebeu para análise e parecer o relatório nº 03 
referente ao 1º semestre de 2017 do afastamento para qualificação da Profª Roberta Pinto 
Medeiros, junto à Universidade do Rio de Janeiro, em nível de doutorado. O relatório apresenta 
os dados da doutoranda, as disciplinas cursadas no semestre - 2, a participações em eventos, 
números de créditos cursados - 3, número de créditos restantes para integralização - 50, situação 
da tese – em execução, assunto da tese, desenvolvimento da tese, avaliação do orientador, o 
qual julga o período relatado como “muito bom” e data provável de conclusão do curso – Março 
de 2020. Voto da Relatora: A relatora vota pela aprovação do Relatório de Afastamento para 
Doutorado da Profª Roberta Pinto Medeiros, referente ao 1º semestre de 2017. Posto em votação 
o parecer 030/2017 da Câmara Administrativa foi aprovado por unanimidade pelos Conselheiros. 
d) Parecer: 031/2017 Assunto: Eleição para a Coordenação do Curso de Especialização 
em Arquivos Permanentes. Interessada: Profª. Luciana Souza de Brito. Relatora: Sibelle Cardia 
Nunes Cruz. Relatório: A Câmara Administrativa do Pleno do Conselho do ICHI recebeu para 
análise e parecer a Ata 05/2017 do Programa de Pós-Graduação Lato Sensu em Arquivos 
Permanentes onde consta a indicação da nova Coordenação do Programa: Prof. Rafael 
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Aparecido Moron Semidão - Coordenador e o Prof. Dhion Carlos Hedlund -  Coordenador 
Adjunto. Uma vez feita a indicação, os docentes presentes elegeram por unanimidade, a nova 
coordenação do Programa composta pelos professores Rafael Semidão e Dhion Hedlund. Voto 
da Relatora: A relatora, de posse da documentação apresentada, relativa à eleição da 
Coordenação do PPG em Arquivos Permanentes, em que consta como eleitos o Prof. Rafael 
Aparecido Moron Semidão como Coordenador e Prof. Dhion Carlos Hedlund como Coordenador 
Adjunto, vota pela aprovação da mesma. Posto em votação o parecer 031/2017 da Câmara 
Administrativa foi aprovado por unanimidade pelos Conselheiros. e) Parecer: 032/2017 
Assunto: Eleição para a Coordenação dos Cursos de Graduação em Geografia. 
Interessado: Prof. Éder Leandro Bayer Maier. Relator: Prof. Mateus de Moura Rodrigues. 
Relatório: A Câmara Administrativa do Pleno do Conselho do ICHI recebeu para análise e parecer 
os documentos relativos à eleição para coordenação dos cursos de graduação em Geografia. 
Constam do processo: - Inscrição da chapa (fl. 01); - Homologação da chapa (fl. 02); - Resultado 
da votação (gerado pelo sistema) (fl. 03); - Ata 01/2017 da Comissão Eleitoral, com o cronograma 
da eleição (fl. 04); - Folha de despacho (fl. 05); - Portaria 09/2017 – ICHI, implementando a 
Comissão Eleitoral (fl. s/n).  Voto do Relator: a) Fundamentação: A comissão eleitoral foi 
constituída pelo Prof. Éder Leandro Bayer Maier, pela Profª. Simone Emiko Sato e pela 
acadêmica Clara Luisa Martins Brandão foi instalada no dia 08 de julho de 2017 pela Portaria 
09/2017 do ICHI. No dia 24 de agosto de 2017 foi recebida a inscrição da chapa composta pela 
Profª. Susana Maria Veleda da Silva como Coordenadora e Prof. Ulisses Rocha de Oliveira como 
Coordenador Adjunto. Em 01 de setembro de 2017 houve a homologação da inscrição da chapa 
e de 04 a 11 de setembro do mesmo ano a votação ficou aberta via sistema. O resultado foi 
publicado em 15 de setembro de 2017, tendo sido apurados 37 votos em favor da chapa 
candidata à coordenação, 1 voto nulo e nenhum voto em branco. b) Parecer: O Relator, de posse 
da documentação apresentada, relativa a eleição da coordenação dos cursos de graduação em 
Geografia, em que consta como eleita a chapa única composta pela Profª. Susana Maria Veleda 
da Silva como Coordenadora e Prof. Ulisses Rocha de Oliveira como Coordenador Adjunto, vota 
pela aprovação da mesma. Posto em votação o parecer 032/2017 da Câmara Administrativa foi 
aprovado por unanimidade pelos Conselheiros. f) Parecer: 033/2017 Assunto: Regimento do 
Laboratório de Conservação de documentos do Curso de Arquivologia - LCArq. 
Interessado: Mateus de Moura Rodrigues. Relatora: Daniela Delias de Sousa. Relatório: A 
Câmara Administrativa do Pleno do Conselho do ICHI recebeu para análise e parecer a 
documentação referente ao Regimento do Laboratório de Conservação de documentos do Curso 
de Arquivologia – LCArq. A proposta regulamenta o funcionamento do laboratório, lotado no 
Instituto de Ciências Humanas e da Informação (ICHI). O documento dispõe sobre natureza, 
vinculação institucional, finalidades, estrutura, pessoal, atividades, responsabilidades, 
atribuições, uso de instalações e equipamentos do Laboratório, e foi aprovado pelo Comitê 
Assessor do Curso de Arquivologia em 11/09/2017. Voto da Relatora: a) Fundamentação: O 
Laboratório de Conservação de documentos do Curso de Arquivologia – LCArq integra o Instituto 
de Ciências Humanas e da Informação (ICHI/FURG) e compreende as instalações físicas, 
móveis, computadores e periféricos, equipamentos elétricos e demais materiais existentes dentro 
do espaço físico do laboratório destinados à realização e/ou apoio de atividades de ensino, 
pesquisa e extensão cuja temática perpasse ações de conservação de documentos de arquivo 
em seus diferentes suportes. Tem por objetivo prover espaço específico e adequado para a 
realização de atividades de ensino, pesquisa e extensão integradas ou não às disciplinas 
constantes na grade curricular do curso de Arquivologia; fomentar a pesquisa acerca da 
conservação e preservação de documentos no âmbito do Curso de Arquivologia da FURG; apoiar 
a realização de atividades curriculares voltadas à conservação e preservação de documentos, 
para fins de realização de estágios supervisionados e trabalhos de conclusão de curso; apoiar a 
realização de atividades extracurriculares para fins de capacitação acadêmica dos alunos do 
Curso de Arquivologia com a temática de conservação e preservação de documentos através da 
promoção de oficinas, encontros, seminários, entre outros. É composto pelo Comitê Assessor do 
Curso de Arquivologia, Coordenador e vice-coordenador do LCArq, professores do curso e 
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técnicos-administrativos em educação que coordenem ou estejam vinculados a projetos 
desenvolvidos no laboratório, bolsistas, voluntários e alunos do curso (o regimento apresenta, 
em detalhes, as atribuições previstas para cada componente, bem como acerca do uso das 
instalações e equipamentos). b) Parecer: A relatora vota pela aprovação do Regimento do 
Laboratório de Conservação de documentos do Curso de Arquivologia – LCArq. Posto em 
votação o parecer 033/2017 da Câmara Administrativa foi aprovado por unanimidade pelos 
Conselheiros. g) Parecer: 034/2017 Assunto: Relatório do primeiro semestre de 
afastamento para pós-graduação em nível de doutorado de Jaciel Gustavo Kunz. 
Interessado: Jaciel Gustavo Kunz. Relator: Solismar Fraga Martins. Relatório: A Câmara 
Administrativa do Pleno do Conselho do ICHI recebeu para análise e parecer o relatório de 
primeiro semestre de afastamento para pós-graduação, em nível doutorado, do professor Jaciel 
Gustavo Kunz, no qual se encontra com afastamento total de suas atividades. O professor 
ingressou no programa de Pós-Graduação Geografia da UFRGS no primeiro semestre de 2017 
e  recebeu o conceito Muito Bom neste primeiro semestre. O trabalho tem como título preliminar: 
Paisagens de águas transfronteriças e seus (des)encontros com o turismo da Lagoa Mirim 
(Brasil/Uruguai). O professor Jaciel aproveitou os 24 créditos cursados no mestrado e encontra-
se no momento com o total de créditos já cursados dentro de seu doutorado. Voto do Relator: O 
relator vota pela aprovação do primeiro relatório semestral de afastamento do professor Jaciel 
Gustavo Kunz, em nível de doutorado, no Programa de Pós-Graduação em Geografia da 
UFRGS. Posto em votação o parecer 034/2017 da Câmara Administrativa foi aprovado por 
unanimidade pelos Conselheiros. h) Parecer: 035/2017 Assunto: Relatório nº 05 de 
afastamento para pós-graduação em nível de doutorado de Rodrigo Aquino de Carvalho 
(março a setembro de 2017). Interessado: Rodrigo Aquino de Carvalho. Relator: Solismar Fraga 
Martins. Relatório: A Câmara Administrativa do Pleno do Conselho do ICHI recebeu para análise 
e parecer o relatório de afastamento para pós-graduação, em nível de doutorado, do professor 
Rodrigo Aquino de Carvalho, no qual se encontra com afastamento total de suas atividades. O 
professor ingressou no programa de Pós-Graduação em Comunicação e Informação da UFRGS 
no primeiro semestre de 2015. No semestre referente a este relatório, o docente recebeu o 
conceito Muito Bom de seu orientador. O trabalho tem como título preliminar: Estrutura e 
Dinâmica da Pesquisa em Representação Descritiva no Brasil, na Espanha, nos Estados 
Unidos e na Inglaterra: um estudo comparativo em periódicos de 1985 a 2014. O professor 
Rodrigo cursou duas disciplinas no primeiro semestre de 2017 e está cursando uma disciplina 
no semestre em curso. Voto do Relator: O relator vota pela aprovação do relatório nº 05 de 
afastamento do professor, Rodrigo Aquino de Carvalho em nível de doutorado, no Programa de 
Pós-Graduação em Comunicação e Informação da UFRGS. Posto em votação o parecer 
035/2017 da Câmara Administrativa foi aprovado por unanimidade pelos Conselheiros. 3) 
Câmara de Ensino: a) Parecer: 033/2017. Assunto: Atividade de Ensino. Interessada: Me. 
Krisciê Pertile Perini. Relator: Rafael Aparecido Moron Semidão. Relatório: A Câmara Ensino do 
Conselho do ICHI recebeu para análise e parecer o seguinte documento: Projeto de Ensino: 
Oficina Básica sobre Prezi – Apresentações Dinâmicas, sob a coordenação de Me. Krisciê 
Pertile Perini e previsto para o período de 02/10 a 02/10/2017. O projeto tem como objetivo geral 
“Disseminar o conhecimento acerca das ferramentas básicas do programa Prezi, disponíveis 
para a elaboração de apresentações dinâmicas”. A partir desse objetivo o projeto tem o escopo 
de organizar o material necessário para ministrar a oficina; divulgar a oficina no meio acadêmico; 
efetuar a inscrição dos interessados; ministrar a oficina. Voto do relator: a) Fundamentação: O 
projeto de ensino não apresenta irregularidades que impeçam sua aprovação. b) Parecer: Pelo 
exposto aprovo as atividades de ensino descritas neste projeto e encaminho para as providências 
cabíveis. Posto em votação o parecer 033/2017 da Câmara de Ensino foi aprovado por 
unanimidade pelos Conselheiros. b) Parecer: 034/2017. Assunto: Atividade de Ensino. 
Interessado: Mateus de Moura Rodrigues. Relator: Rafael Aparecido Moron Semidão. Relatório: 
A Câmara Ensino do Conselho do ICHI recebeu para análise e parecer o seguinte documento: 
Projeto de Ensino: Digitalização de Documentos Arquivísticos, sob a coordenação de 
Mateus de Moura Rodrigues e previsto para o período de 08/11 a 08/11/2017. O projeto tem 
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como objetivo geral “Levar aos acadêmicos do Curso de Arquivologia da FURG experiências 
práticas referentes aos processos de digitalização de documentos”. A partir desse objetivo o 
projeto tem o escopo de promover a educação continuada dos acadêmicos por meio do 
relacionamento de atividades teóricas e práticas; favorecer a capacitação dos acadêmicos 
quanto à digitalização de documentos de arquivo; favorecer a capacitação dos acadêmicos no 
que se refere à democratização do acesso à informação por meio de ferramentas tecnológicas. 
Voto do relator: a) Fundamentação: O projeto de ensino não apresenta irregularidades que 
impeçam sua aprovação. b) Parecer: Pelo exposto aprovo as atividades de ensino descritas 
neste projeto e encaminho para as providências cabíveis. Posto em votação o parecer 034/2017 
da Câmara de Ensino foi aprovado por unanimidade pelos Conselheiros. c) Parecer: 035/2017. 
Assunto: Solicitação de Alteração Curricular (criação e inclusão de disciplinas optativas) 
do Curso de Graduação Bacharel em Biblioteconomia, Instituto de Ciências Humanas e da 
Informação – ICHI, Universidade Federal do Rio Grande – FURG. Interessados: Profa. Dra. 
Angélica Conceição Dias Miranda, Coordenadora do Curso de Graduação Bacharel em 
Biblioteconomia, ICHI – FURG. Relator: Prof. Dr. Danilo Vicensotto Bernardo. Relatório: A 
Câmara de Ensino do Conselho do ICHI recebeu para análise e parecer a solicitação de criação 
e inclusão de disciplinas optativas no Quadro de Sequência Lógica – QSL do Curso de 
Graduação Bacharel em Biblioteconomia. A solicitação, registrada no ICHI – FURG em 
29/09/2017 sob o número 225/2017, foi apresentada em juntada composta como segue: a) 
Formulário para inserção de novas disciplinas optativas, com identificação (timbre) da Pró-
Reitoria de Graduação; b) Ata 002/2017, de Reunião do Núcleo Docente Estruturante – NDE do 
curso de Biblioteconomia – ICHI – FURG de 05/09/2017; c) Ata 006/2017, de Reunião do Comitê 
Assessor do Curso de Bacharelado em Biblioteconomia – ICHI – FURG de 05/09/2017. O 
formulário apresentado (documento “a”), expõe a solicitação de criação e a caracterização das 
seguintes disciplinas, a serem incluídas no QSL do curso de Bacharelado em Biblioteconomia: i) 
“Visualização da Informação” (3 créditos, lotada no ICHI, código a determinar, semestral, 
optativa, localizada no 6º semestre do QSL, carga horária total de 45 horas, 3 aulas semanais, 
sistema de avaliação I, sem pré-requisitos, ementa e bibliografia); ii) “Tópicos Especiais em 
Ciência da Informação I” (3 créditos, lotada no ICHI, código a determinar, semestral, optativa, 
localizada no 3º semestre do QSL, carga horária total de 45 horas, 3 aulas semanais, sistema de 
avaliação I, sem pré-requisitos, ementa e bibliografia); iii) “Tópicos Especiais em Ciência da 
Informação II” (3 créditos, lotada no ICHI, código a determinar, semestral, optativa, localizada no 
4º semestre do QSL, carga horária total de 45 horas, 3 aulas semanais, sistema de avaliação I, 
sem pré-requisitos, ementa e bibliografia); iv) “Sociedade, Educação e Relações Etnicorraciais” 
(2 créditos, lotada no ICHI, código a determinar, semestral, optativa, localizada no 8º semestre 
do QSL, carga horária total de 45 horas [sic], 3 aulas semanais [sic], sistema de avaliação I, sem 
informações quanto aos pré-requisitos, ementa [no aguardo] e bibliografia [no aguardo]). O 
mesmo formulário indica que a criação e inserção destas disciplinas não alterará a carga horária 
total do curso (1935 h/129 créditos de disciplinas obrigatórias; 450 h/30 créditos de disciplinas 
optativas; 240 h/16 créditos de estágios obrigatórios; 200 h de atividades complementares; 2825 
h/175 créditos de carga total, integralizadas em 4 anos/8 semestres – padrão), apresentando, 
ainda, como justificativa para esta proposta a ampliação da oferta de disciplinas optativas, 
sanando lacunas surgidas durante a implantação do QSL em vigência, e o atendimento à 
solicitação da Pro-Reitoria de Graduação – PROGRAD no que toca à disciplina “Sociedade, 
Educação e Relações Etnicorraciais”. Os documentos “b” e “c” apresentam, respectivamente, 
atas de reuniões do NDE e do Comitê Assessor do Curso de Bacharelado em Biblioteconomia, 
com a aprovação e encaminhamento da proposta ao pleno do ICHI. Depreende-se, das 
informações prestadas no formulário, que não há relação condicionante entre as disciplinas 
“Tópicos Especiais em Ciência da Informação I” e “Tópicos Especiais em Ciência da Informação 
II”, i.e., “Tópicos Especiais em Ciência da Informação I” não é pré-requisito de “Tópicos Especiais 
em Ciência da Informação II”. Cabe destacar, finalmente, a necessidade de retificação das 
informações relativas à disciplina “Sociedade, Educação e Relações Etnicorraciais” (divergência 
entre créditos e carga horária e informação de existência ou não de pré-requisitos, ementa e 
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bibliografia) e, em sendo o caso, de indicação e concordância da Área responsável pela oferta 
da disciplina. Voto do Relator: a) Fundamentação: A documentação apresentada, relativa à 
solicitação de criação e inclusão de disciplinas optativas no Quadro de Sequência Lógica – QSL 
do Curso de Graduação Bacharel em Biblioteconomia, está condizente com os trâmites da 
Universidade, com a manutenção da carga horária do Curso e atesta a concordância da Área de 
Biblioteconomia em relação à alteração proposta. Cabe destacar a necessidade de correção das 
informações, e, se for o caso, dos procedimentos, no que diz respeito à disciplina “Sociedade, 
Educação e Relações Etnicorraciais”. b) Parecer: Tendo em vista o exposto, sem prejuízo às 
observações realizadas, voto pela APROVAÇÃO da solicitação de criação das seguintes 
disciplinas optativas, a serem incluídas no QSL do Curso de Bacharelado em Biblioteconomia 
sem alteração de sua carga horária: “Visualização da Informação” (3 créditos), “Tópicos 
Especiais em Ciência da Informação I” (3 créditos), “Tópicos Especiais em Ciência da Informação 
II” (3 créditos), “Sociedade, Educação e Relações Etnicorraciais”. Posto em votação o parecer 
035/2017 da Câmara de Ensino foi aprovado por unanimidade pelos Conselheiros. d) Parecer: 
036/2017. Assunto: Solicitação de inclusão de docente voluntário no curso de Bacharelado 
em Hotelaria, Instituto de Ciências Humanas e da Informação – ICHI, Universidade Federal 
do Rio Grande – FURG. Interessados: Profa. Ms. Thaís Torres, Coordenadora do Curso de 
Bacharelado em Hotelaria, ICHI – FURG. Relator: Prof. Dr. Danilo Vicensotto Bernardo. Relatório: 
A Câmara de Ensino do Conselho do ICHI recebeu para análise e parecer a solicitação de 
inclusão da Profa. Raphaella Costa Rodrigues ao corpo docente do Curso de Bacharelado em 
Hotelaria do ICHI – FURG, na condição de professora voluntária. A solicitação, registrada no ICHI 
– FURG em 29/09/2017 sob o número 226/2017, foi apresentada em juntada composta como 
segue: a) Carta de interesse para atuar como professora voluntária, sem data, emitida por 
Raphaella Costa Rodrigues; b) Plano de ensino da disciplina 10420; c) Mensagem eletrônica de 
21/09/2017, encaminhada à secretaria administrativa do ICHI, remetida pela Profa. Ms. Thaís 
Torres, coordenadora do Curso de Bacharelado em Hotelaria; d) Mensagem eletrônica de 
04/09/2017, encaminhada à coordenação de Curso de Bacharelado em Hotelaria e à 
administração do ICHI, remetida pela Profa. Raphaella Costa Rodrigues. A carta apresentada 
pela Profa. Raphaella Costa Rodrigues (documento “a”), expõe seu interesse em dar 
continuidade à sua atuação no Curso de Bacharelado em Hotelaria, na disciplina de Trabalho de 
Conclusão de Curso, como docente voluntária, visto que seu contrato temporário como 
professora substituta expirou em 29/09/2017. A atuação da Profa. Raphaella na referida disciplina 
já vinha ocorrendo no segundo semestre de 2017, sob supervisão da Profa. Me. Krisciê Pertile 
Perini, como atestado no plano de ensino apresentado (documento “b”). A solicitação 
apresentada pela Profa. Raphaella conta com a anuência da coordenação do Curso (conforme 
explicitado nos documentos “c” e “d”), embora nenhum documento de colegiado (seja do Núcleo 
Docente Estruturante – NDE, seja do Comitê Assessor da Área) tenha sido apresentado com 
posicionamento favorável à solicitação. Voto do relator: a) Fundamentação: Da documentação 
apresentada depreende-se tanto a intenção da Profa. Raphaella Costa Rodrigues quanto o 
interesse da Coordenação de Curso de Bacharelado em Hotelaria em que a docente 
desempenhe, na condição de voluntária, funções na disciplina 10420 – Trabalho de Conclusão 
de Curso, iniciadas no segundo semestre de 2017, ainda na condição de professora substituta. 
Não vejo nenhum impedimento à solicitação no que diz respeito aos aspectos didático-
pedagógicos, uma vez que a Profa. Raphaella participou da disciplina até 29/09/2017, quando 
se encerrou seu contrato temporário com a FURG. No entanto, no aspecto administrativo, é 
necessário destacar a ausência da apreciação e anuência do colegiado do curso, mais 
especificamente do NDE, em relação à solicitação apresentada. Nesse sentido, ainda, tenho 
dúvidas se esta questão, a solicitação de vinculo como docente voluntária, não deveria ser 
analisada por outra Câmara do Pleno, mais especificamente, a Administrativa, que verifica as 
questões de vinculação, afastamentos e regimentos no âmbito do Instituto. b) Parecer: Tendo em 
vista o exposto, sem prejuízo às observações realizadas, voto pela APROVAÇÃO da solicitação 
de inclusão da Profa. Raphaella Costa Rodrigues ao corpo docente do Curso de Bacharelado 
em Hotelaria do ICHI – FURG, na condição de professora voluntária, para atuação na disciplina 
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10420 – Trabalho de Conclusão de Curso. Posto em votação o parecer 036/2017 da Câmara de 
Ensino foi aprovado por unanimidade pelos Conselheiros. 4) Câmara de Extensão: a) Parecer: 
010/2017. Atividades 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 os seguintes documentos: 1. Evento de Extensão: IV Semana 
Acadêmica de Turismo – Turismo, Diversidade e Alteridade, sob a coordenação da professora 
Juliana Niehues Gonçalves de Lima, realizado no período de 03/07/2017 a 30/09/2017. E tem 
como objetivo geral promover uma maior integração entre os acadêmicos, docentes e técnicos 
do Campus de Santa Vitória do Palmar e um maior entendimento do tema turismo, diversidade 
e alteridade. 2. Projeto de Extensão: Arquivista e arquivologia: ações de divulgação, sob a 
coordenação da professora Gislaine Pinto Kramer, realizado no período de 01/09/2017 a 
01/03/2018. E tem como objetivo geral divulgar o campo de atuação do arquivista às instituições 
privadas da cidade do Rio Grande, com vistas a possibilitar maiores oportunidades de trabalho 
para o egresso do curso de arquivologia e a valorização da profissão. 3. Projeto de Extensão: 
Documentário sobre a escola sem partido, sob a coordenação do professor Ricardo Gonçalves 
Severo, realizado no período de 06/09/2017 a 20/03/2018. E tem como objetivo geral apresentar 
o que é de fato a proposta da escola sem partido e quem são os grupos e propostas por trás 
desse discurso. Para tanto o documentário contará com a fala de especialistas, professores(as) 
e estudantes. 4. Projeto de Extensão: Programa de Radio Pluriverso, sob a coordenação do 
professor Cristiano Ruiz Engelke, realizado no período de 10/05/2017 a 31/12/2017. E tem como 
objetivos criar um programa de rádio da área de Sociologia, em especial do grupo de pesquisa 
DIPEM; Difundir as atividades da área de Sociologia; Permitir discussão e dialogo com a 
comunidade a partir do debate de temas atuais de sociedade, politica, cultura e meio ambiente. 
5. Evento de Extensão: 1ª Jornada Acadêmica da Psicologia, sob a coordenação da professora 
Letícia Langlois Oliveira, realizado no período de 16/11/2017 a 18/11/2017. E tem como objetivo 
geral discutir temáticas pouco estudadas na graduação, bem como assuntos emergentes e 
atuais na ciência psicológica. 6. Evento de Extensão: IV Jornada de História Ambiental, sob a 
coordenação do professor Daniel Porciúncula Prado, realizado no período de 21/06/2017 a 
23/09/2017. E tem como objetivos propiciar um espaço para reflexão relacionada às temáticas 
da História Ambiental e da Educação 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. 7. Relatório Final de 
Evento: IV Jornada de História Ambiental, sob a coordenação do professor Daniel Porciúncula 
Prado, realizado no período de 21/06/2017 a 23/09/2017. E teve como objetivos propiciar um 
espaço para reflexão relacionada às temáticas da História Ambiental e da Educação 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. 8. Relatório Final de Curso: Comunicação e atitude pessoal: desenvolvendo 
habilidades para apresentação em público, sob a coordenação da técnica administrativo em 
educação Elizangela Gorete Fantinel, realizado no dia 30/08/2017. E teve como objetivo geral 
identificar e desenvolver, de forma colaborativa, competências e habilidades essenciais para uma 
boa comunicação, visando auxiliar no planejamento e realização de apresentações em público, 
ao longo da vida acadêmica e profissional. De acordo com a coordenadora o curso atingiu todos 
objetivos propostos inicialmente. 9. Relatório Final de Evento: I Ciclo de oficinas da 
Arqueologia: Interdisciplinaridade e Troca de Saberes, sob a coordenação da professora Beatriz 
Valladão Thiesen, realizado no período de 11/09/2017 a 22/09/2017. E teve como objetivos 
propor reflexões acerca dos diversos campos de atuação da Arqueologia através da realização 
de oficinas que estimulem a interação entre academia e comunidades, para construir 
conhecimentos mutuamente; promover a troca de saberes a partir de abordagens 
interdisciplinares; conceber a Arqueologia como uma ciência humana, socialmente e 
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politicamente engajada; realizar uma oficina na escola CAIC. De acordo com a coordenadora o 
evento atingiu 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 cabíveis. Posto em votação o parecer 010/2017 da Câmara de 
Extensão foi aprovado por unanimidade pelos Conselheiros. 5) Câmara de Pesquisa: a) 
Parecer: 015/2017. 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 

Responsável Título Período de 
Execução 

236/2017 
Profa. Ceres Braga 

Arejano 

“Acolhimento individual ou grupal: 
estratégias humanizadoras e de 

qualificação do cuidado em Saúde 
Mental” 

2017/2018 

237/2017 
Prof. Ricardo 

Gonçalves Severo 

“Análise do perfil e processos de 
socialização política entre jovens 

estudantes do Ensino Médio em Rio 
Grande-RS” 

2017/2018 

238/2017 
Profa. Cassiane de 

Freitas Paixão 

“Meus pretos velhos: história, trajetória e 
identidade das famílias negras de jovens 

universitários” 
2017/2018 

Voto do relator: a) Fundamentação: Tratam-se de projetos de pesquisa novos, sem vínculo com 
Programa e serão desenvolvidos em ambos os períodos letivos. 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 015/2017 da Câmara de Pesquisa foi aprovado por 
unanimidade pelos Conselheiros. b) Parecer: 016/2017. Assunto: Relatório de Projeto de 
Pesquisa. 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 

239/2017 
Prof. José 

Alberione dos Reis 

“Cosmologias ameríndias e suas 
materialidades: desafios para a pesquisa 

arqueológica”. 
2017 

Voto do relator: a) Fundamentação: Trata-se de relatório com os respectivos resultados 
referentes as atividades realizadas em 2017 no projeto de pesquisa acima elencado. Após 
análise foi verificado que o relatório está de acordo com os padrões da Universidade Federal do 
Rio Grande e atendeu o que foi descrito no projeto. b) Parecer: Tendo em vista o exposto, 
votamos pela aprovação dos projetos de pesquisa acima descritos. Posto em votação o parecer 
016/2017 da Câmara de Pesquisa foi aprovado por unanimidade pelos Conselheiros. 6) 
Assuntos Gerais: a) Remoção do Prof. Cristiano Engelke: A Diretora, de posse da Ata da 
Área da Sociologia, que aprovou e tem interesse na remoção do Prof. Cristiano Engelke, do 
Campus de Santa Vitória do Palmar para o Campus Carreiros, informou que o Prof. Cristiano 
Ruiz Engelke também tem interesse na remoção, para ocupar a vaga do Prof. Minasi que está 
em processo de aposentadoria, os Conselheiros foram favoráveis a remoção do interessado. b) 
Orçamento para Diárias e Passagens: O Administrador Paulo Afonso Pires Junior apresentou 
a planilha referente ao favor disponível para gastos com diárias e passagens (Anexo 01). 
Informou, também, que o prazo para envio dos empenhos se encerrará no dia 16/10/2017. Nesse 
sentido as áreas deverão enviar para ele de que forma serão utilizados os recursos disponíveis. 
c) Apresentação da Proposta do Mestrado Profissional em Ciência da Informação: A Profª 
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Marcia Carvalho Rodrigues, Coordenadora Adjunta do Curso de Biblioteconomia, apresentou a 
proposta de criação do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação – Mestrado 
Profissional da Área de Biblioteconomia. A proposta já havia sido aprovada anteriormente pelo 
Conselho da Unidade. d) Informes do PPGeo: O Coordenador do Programa, Prof. Solismar 
Fraga Martins, falou sobre a avaliação da Capes e informou que, embora, o PPGeo tenha 
mantido nota 3, de acordo com o sistema de avaliação da Capes, o parecer apresentado foi 
bastante positivo. O Prof. informou, ainda, que todos os professores que já participaram do 
Programa, foram convidados para participar da Semana Integrada em comemoração aos 10 
anos do PPGeo. A abertura do evento ocorrerá na Segunda-Feira (16/10/2017), às 19:00 hrs, no 
auditório da APTAFURG, todos os professores do ICHI estão convidados à participarem do 
evento. e) Informes do Prof. Cesar Augusto Avila Martins: (1) agradeceu a colaboração dos 
colegas coordenadores de cursos e,  em, especial, aos TAES do ICHI, durante a sua gestão 
como coordenador pro tempore O período serviu para reafirmar a posição da urgência de uma 
revisão profunda dos procedimentos laborais dentro do Estado brasileiro, das universidades e 
em especial da FURG e do ICHI como por exemplo na distribuição de tarefas e responsabilidades 
com os sinais e indicadores e adoecimento entre os docentes; (2) MPU: pede ao conselho que 
encaminhe uma definição dos dias da MPU no calendário da FURG. A definição deve indicar se 
há ponto facultativo, feriado ou outra condição para evitar constrangimentos entre docentes e 
discentes em relação as aulas; (3) manifestou sua inconformidade com o procedimento da 
direção do ICHI na aplicação da Norma Complementar (NC) n. 1 da área de Geografia em relação 
ao processo sucessório da coordenação dos cursos de graduação. O professor explicou que a 
direção acompanhou todo o processo de construção da NC como iniciativa dos professores Eder 
e Susana, as discussões e aprovação na área de Geografia, na Câmara administrativa e depois 
no Conselho da Unidade. Assim, entende que as mesma deveria ser aplicada como aprovada 
no Conselho e que os prováveis desdobramentos seriam respondidos posteriormente; (4) 
manifestou as condolências aos familiares e para a comunidade da UFSC em relação ao suicídio 
do reitor professor Luiz Carlos Cancellier de Olivo. f) Esclarecimento da Direção sobre a 
utilização das Normas Complementares 01/2017 dos Cursos de Geografia: A Diretora 
respeita a opinião do Prof. Cesar Martins e explica que na última reunião do Conselho do ICHI 
prestou esclarecimentos sobre a utilização das Normas Complementares 01/2017 da Área de 
Geografia pois, durante o seu afastamento para tratamento de saúde, os Conselheiros 
questionaram, mais de uma vez, a não utilização dessas normas. Destaca ainda, conforme 
mencionado anteriormente, que seguiu a orientação do Gabinete da Reitoria e da Procuradoria 
da Universidade, que indicaram que a Diretora deveria seguir o Regimento da Universidade. Com 
relação a nomeação de Coordenador Pró-Tempore do Prof. Cesar Martins a Direção esclareceu, 
que antes de encaminhar a emissão da portaria, entrou em contato com o professor para informá-
lo sobre o ocorrido. g) Modelo a ser utilizado para os Projetos de Ensino e Pesquisa: O Prof. 
Ricardo Gonçalves Severo questionou sobre a utilização do modelo de projeto da PROPESP a 
ser utilizado pelo ICHI. h) Disciplina Sociedade, Educação e Relações Etnicorraciais: O Prof. 
Ricardo Severo, Coordenador da Área de Sociologia, informou também que, conforme a Ata da 
Reunião da Sociologia de 09/10/2017 (Anexo 02), todos os pedidos de inclusão da disciplina 
Sociedade, Educação e Relações Etnicorraciais, na condição de disciplina optativa, já estão 
aprovados pela área. i) Mostra da Produção Universitária - MPU: O Prof. Cesar Martins 
destacou que o objetivo da MPU é muito bom e muito válido também. No entanto questiona a 
organização do evento, principalmente com relação a composição das bancas de avaliação. O 
professor salienta que as bancas deveriam ser organizadas por área de conhecimento. O Prof. 
Mateus de Moura Rodrigues menciona ainda, que o objetivo do evento é incentivar os 
acadêmicos a realizar e apresentar seus trabalhos. Nesse sentido, as bancas devem ter um 
pouco mais de bom senso e evitar demasiadas críticas sobre os trabalhos apresentados. O 
professor destaca essa situação pois alguns alunos do Curso de Arquivologia sentiram-se 
menosprezados diante de suas bancas de avaliação. Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a 
presente ata, que vai assinada pela senhora Vice-Diretora, Profa. Dra. Denise Maria Maciel Leão 
e por mim, Sibelle Cardia Nunes Cruz, Secretária Geral. 
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Anexo 01 
 

 
 

Diárias e Passagens – 2017 

 
Orçamento Total: R$ 107.700,00 

30% Diárias e Passagens: R$ 32.310,00  
 

 

CURSOS Diárias e passagens Débito Saldo 

Arqueologia R$ 3.590,00  R$ 0,00  R$ 3.590,00  

Arquivologia R$ 3.590,00  R$ 500,82  R$ 3.089,18  

Biblioteconomia R$ 3.590,00  R$ 1.830,42 R$ 1.759,58  

Geografia R$ 3.590,00  R$ 2.349,62  R$ 1.240,38  

História R$ 3.590,00  R$ 1.721,10  R$ 1.868,90  

Psicologia R$ 3.590,00  R$ 840,24  R$ 2.749,76  

Sociologia R$ 3.590,00  R$ 2.639,04  R$ 950,96  

Turismo/Eventos/Hotelaria R$ 3.590,00  R$ 0,00  R$ 3.590,00  

Secretaria R$ 3.590,00  R$ 1.040,50  R$ 2.549,50  

Total R$ 32.310,00  R$ 10.921,74  R$ 21.388,26  
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Anexo 02 
 

Ata da Sociologia  
 

 


