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Aos quatorze dias do mês de novembro 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 Vicenssoto Bernardo, 
Angélica Conceição Dias Miranda, Susana Maria Veleda da Silva, Ricardo Gonçalves Severo, 
Priscila Gayer, Juliana Niehues Gonçalves de Lima, Anselmo Alves Neetzow, Derocina Alves 
Campos Sosa, Denise Maria Maciel Leão, José Aberione dos Reis (representando Martin Cesar 
Tempass), Rafael Aparecido Moron Semidão, Daniela Delias de Souza, Elisângela Gorete 
Fantinel, Paulo Afonso Pires Junior, Sibelle Cardia Nunes Cruz e Anna Paola Hiramatsu Contini. 
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 
041/2017: Assunto: Extinção de disciplinas. Relatório: A Direção do ICHI recebeu para análise 
e parecer a solicitação da extinção das disciplinas Modelos de Atenção à Saúde (15053P), 
Reforma Psiquiátrica (sem código) e Psicologia do Adulto e do Idoso (15044P) que pertencem 
ao QSL do curso de Especialização: Abordagem Multidisciplinar e em Dependência Química. As 
extinções foram referendadas pelo Comitê Assessor da área de Psicologia. Conclusão: Pelo 
exposto, indicamos para aprovação a extinção das disciplinas Modelos de Atenção à Saúde 
(15053P), Reforma Psiquiátrica (sem código) e Psicologia do Adulto e do Idoso (15044P) que 
pertencem ao QSL do curso de Especialização: Abordagem Multidisciplinar e em Dependência 
Química. Posta em votação, a Indicação 041/2017 foi aprovada por unanimidade pelos 
Conselheiros. b) Indicação 042/2017: Assunto: Prorrogação de Projeto de Extensão. 
Relatório: A Direção do ICHI recebeu para análise e parecer a solicitação da prorrogação do 
projeto de extensão Inventário das Referências Culturais do município de São José do Norte 
coordenado pela professora Carmem Schiavon até 31 de dezembro de 2017.A prorrogação é 
necessária para que a contratante possa depositar duas parcelas restantes do contrato. 
Conclusão: Pelo exposto, indicamos para aprovação   a solicitação da prorrogação do projeto de 
extensão Inventário das Referências Culturais do município de São José do Norte coordenado 
pela professora Carmem Schiavon até 31 de dezembro de 2017. Posta em votação, a Indicação 
042/2017 foi aprovada por unanimidade pelos Conselheiros. c) Indicação 043/2017: Assunto: 
Lotação de Residência. Relatório: A Direção do ICHI recebeu para análise e parecer a 
solicitação da lotação compartilhada da Residência Multiprofissional Hospitalar com ênfase na 
Atenção Cardiometabólica do Adulto (RIMHAS). A área de Psicologia está de acordo com a 
lotação compartilhada com o Instituto de Educação. Conclusão: Pelo exposto, indicamos para 
aprovação   a solicitação da lotação compartilhada da Residência Multiprofissional Hospitalar 
com ênfase na Atenção Cardiometabólica do Adulto (RIMHAS) entre o ICHI e o IE. Posta em 
votação, a Indicação 043/2017 foi aprovada por unanimidade pelos Conselheiros. d) Indicação 
044/2017: Assunto: Exclusão e inclusão de disciplina existente. Relatório: A Direção do ICHI 
recebeu para análise e parecer a solicitação da exclusão da disciplina Introdução às Ciências 
Sociais e a inclusão da disciplina Introdução à Sociologia (10742) em caráter obrigatório 2 
créditos que se localizará no 1º semestre do curso de Enfermagem. Tal solicitação foi acolhida 
pela área de Sociologia. Conclusão: Pelo exposto, indicamos para aprovação a solicitação da 
exclusão da disciplina Introdução às Ciências Sociais e a inclusão da disciplina Introdução à 
Sociologia (10742) em caráter obrigatório 2 créditos que se localizará no 1º semestre do curso 
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de Enfermagem. Posta em votação, a Indicação 044/2017 foi aprovada por unanimidade pelos 
Conselheiros. e) Indicação 045/2017: Assunto: Prorrogação do prazo de afastamento para 
doutoramento. Relatório: A Direção do ICHI recebeu para análise e parecer a solicitação da 
prorrogação do prazo de afastamento para doutoramento do professor Rodrigo Aquino de 
Carvalho até dezembro de 2018. A solicitação foi fundamentada via documentação e acolhida 
pelo Comitê Assessor da área de Biblioteconomia. Conclusão: Pelo exposto, indicamos para 
aprovação a solicitação da prorrogação do prazo de afastamento para doutoramento do 
professor Rodrigo Aquino de Carvalho até dezembro de 2018. Posta em votação, a Indicação 
045/2017 foi aprovada por unanimidade pelos Conselheiros. f) Indicação 046/2017: Assunto: 
Resultado da eleição da coordenação do curso de Turismo. Relatório: A Direção do ICHI 
recebeu para análise e parecer os atos e resultado da eleição para a coordenação do curso de 
Turismo que apontou como candidatos eleitos os professores Lígia Dalchiavon (coordenadora) 
e Maurício Ragagnin Pimentel (coordenador adjunto) que exercerão os mandatos por dois anos 
a contar da publicação no Diário Oficial. Conclusão: Pelo exposto, indicamos para aprovação os 
atos e resultado da eleição para a coordenação do curso de Turismo que apontou como 
candidatos eleitos os professores Lígia Dalchiavon (coordenadora) e Maurício Ragagnin 
Pimentel (coordenador adjunto). Posta em votação, a Indicação 046/2017 foi aprovada por 
unanimidade pelos Conselheiros. 2) Câmara Administrativa: a) Parecer: 036/2017 Assunto: 
Relatório de afastamento para qualificação - Nível de Doutorado. Interessada: Letícia Indart 
Franzen. Relatora: Sibelle Cardia Nunes Cruz. Relatório: A Câmara Administrativa do Pleno do 
Conselho do ICHI recebeu para análise e parecer o relatório nº 02 referente ao primeiro semestre 
de 2017 de afastamento para pós-graduação, em nível doutorado, da professora Letícia Indart 
Franzen, a qual se encontra com afastamento total de suas atividades. A professora ingressou 
no programa de Pós-Graduação em Turismo e Hospitalidade – PPGTURH, da Universidade de 
Caxias do Sul. Recebeu o conceito Muito Bom neste primeiro semestre. O trabalho tem como 
título preliminar: Discurso hospitaleiro e acessibilidade atitudinal: em busca de sinalizadores 
discursivos da permeabilidade das dimensões de acolhimento do corpo coletivo acolhedor ou 
comunidade primariamente acolhedora.  A professora Letícia cursou 18 créditos no semestre 
tendo ainda 32 créditos restantes para a integralização. Voto da Relatora: A relatora vota pela 
aprovação do segundo relatório semestral, referente ao 1º semestre de 2017, de afastamento da 
professora Letícia Indart Franzen, em nível de doutorado, no Programa de Pós-Graduação em 
Turismo e Hospitalidade – PPGTURH, da Universidade de Caxias do Sul. Posto em votação o 
parecer 036/2017 da Câmara Administrativa foi aprovado por unanimidade pelos Conselheiros. 
3) Câmara de Ensino: a) Parecer: 037/2017. 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: Sistemas Operacionais Livres de Núcleo Linux e suas Potencialidades para 
Aplicações Arquivísticas, sob a coordenação de Mateus de Moura Rodrigues e previsto para 
o período de 27/09 a 27/09/2017. O projeto tem como objetivo geral “Demonstrar a importância 
do uso de Software Livre para a produção documental, suas premissas acerca das diretrizes de 
preservação a longo prazo e as funcionalidades agregadas a um sistema operacional de núcleo 
Linux que propiciam o uso para o fazer arquivístico”. A partir desse objetivo o projeto tem o 
escopo de apresentar o contexto dos sistemas operacionais de núcleo Linux; abordar as 
premissas de uso de Software Livre na área de Arquivologia; demonstrar os recursos e 
funcionalidades de um sistema operacional de núcleo Linux. A atividade de ensino constitui-se 
de uma oficina ministrada pelos professores Mateus de Moura Rodrigues e Dhion Carlos 
Hedlund, no âmbito do Ciclo de Oficinas do Curso de Arquivologia. Voto do relator: a) 
Fundamentação: O projeto de ensino não apresenta irregularidades que impeçam sua 
aprovação. b) Parecer: Pelo exposto aprovo a atividade de ensino descrita neste projeto e 
encaminho para as providências cabíveis. Posto em votação o parecer 037/2017 da Câmara de 
Ensino foi aprovado por unanimidade pelos Conselheiros. b) Parecer: 038/2017. Assunto: 
Alteração no Semestre de Oferta de Disciplina do Curso de Especialização em Sociologia 
– Modalidade Presencial. Interessado: Rodrigo Marques Leistner. Relator: Rafael Aparecido 
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Moron Semidão. Relatório: A Câmara de Ensino do Conselho do ICHI recebeu para análise e 
parecer a proposta de Alteração no Semestre de Oferta de Disciplina do Curso de Especialização 
em Sociologia – Modalidade Presencial. A solicitação foi apresentada em juntada composta do 
seguinte modo: a) Memorando 401/2017 – ICHI, destinado à PROPESP/ DIPOSG pela 
Coordenação do Curso de Especialização em Sociologia – Modalidade Presencial, de 11 de 
outubro de 2017, composto por 02 (duas) páginas; b) Ata de Reunião da Área de Sociologia 
realizada em 12 de setembro de 2017, com a presença dos Docentes: Rodrigo Leistner, Sérgio 
Barcellos, Elizardo Scarpati, Leni Colares, Cristiano Engelke, Cassiane F. Paixão e Ricardo 
Severo, composta por 03 (três) páginas. O Memorando 401/2017 – ICHI de 11/10/2017 informa 
à PROPESP/ DIPOSG a alteração na oferta de disciplinas para o segundo módulo do Curso de 
Especialização em Sociologia – Modalidade Presencial. No documento, explica-se que devido 
ao afastamento da Profª. Cassiane Paixão para realizar um estágio pós-doutoral, a disciplina 
Educação e Sociedade (a ser ministrada pela professora) deverá ser ofertada no terceiro módulo 
do curso (2018/2) e não mais no segundo módulo (2018/1) como estava previsto no projeto 
original.  Decorrente disso, segundo o memorando, a disciplina Ambiente e Sociedade será 
deslocada do terceiro módulo para o segundo. O Memorando também apresenta uma tabela 
comparativa entre a configuração das disciplinas conforme o projeto original e a configuração 
após os deslocamentos apontados, ficando, o novo quadro de disciplinas, configurado da forma 
como segue: Primeiro Semestre: Introdução à Sociologia; Metodologia de Pesquisa Social; 
Sociologia Política; Segundo Semestre: Ambiente e Sociedade; Sociologia Contemporânea; 
Cultura e Sociedade; Pensamento Social Brasileiro; Terceiro Semestre: Mundo do Trabalho; 
Educação e Sociedade; Monografia Final. A Ata de Reunião da Área de Sociologia realizada em 
12 de setembro de 2017 apresenta os mesmos termos acordados pela Área com respeito aos 
deslocamentos das disciplinas, trazendo uma tabela comparativa entre a configuração das 
disciplinas no projeto original e nova configuração proposta, com sua respectiva carga horária, 
sendo a nova configuração descrita da seguinte maneira: Primeiro Semestre: Introdução à 
Sociologia (45h); Metodologia de Pesquisa Social (45h); Sociologia Política (45h); Segundo 
Semestre: Ambiente e Sociedade (30h); Sociologia Contemporânea (45h); Cultura e Sociedade 
(30h); Pensamento Social Brasileiro (30h); Terceiro Semestre: Mundo do Trabalho (45h); 
Educação e Sociedade (45h); Monografia Final (60h). Voto do relator: a) Fundamentação: A 
proposta de alteração na oferta de disciplinas para o segundo módulo do Curso de 
Especialização em Sociologia – Modalidade Presencial não apresenta irregularidades que 
impeçam sua aprovação. b) Parecer: Pelo exposto aprovo as alterações propostas e encaminho 
para as providências cabíveis. Posto em votação o parecer 038/2017 da Câmara de Ensino foi 
aprovado por unanimidade pelos Conselheiros. c) Parecer: 039/2017. Assunto: Inclusão de 
Docente ao Programa de Pós-Graduação em Arquivos Permanentes, nível de 
Especialização, ICHI-FURG. Interessados: Prof. Rafael Aparecido Moron Semidão, 
Coordenador do Curso de Especialização em Arquivos Permanentes, Área de Arquivologia – 
ICHI-FURG. Relator: Prof. Dr. Danilo Vicensotto Bernardo. Relatório: A Câmara de Ensino do 
Conselho do ICHI recebeu, para análise e parecer, a solicitação encaminhada pelo Prof. Rafael 
Aparecido Moron Semidão, coordenador do Programa de Pós-Graduação em Arquivos 
Permanentes – latu sensu da Área de Arquivologia do ICHI-FURG, da inclusão da Profa. Tamiris 
Carvalho ao referido programa. Em sua solicitação, registrada no ICHI-FURG sob o número 
243/2017 de 27/10/2017, o coordenador do Programa explicita que a docente será responsável 
pelas disciplinas “10184P – Legislação Patrimonial e Cultural” (3 créditos, 45 horas, semestral, 
sem pré-requisitos) e “10185P – Monografia” (4 créditos, 60 horas, semestral, sem pré-
requisitos), ambas a serem ofertadas no primeiro semestre de 2018. É informado ainda que a 
docente aceitou o convite para participação e que sua inclusão foi referendada pelos membros 
do corpo docente do Programa, conforme Ata 13/2017 de Reunião Ordinária de 11 de outubro 
de 2017 do Comitê Assessor do Curso de Arquivologia. Voto do Relator: a) Fundamentação: 
Fundamentação: a solicitação está apresentada adequadamente, após exposição entre o corpo 
docente do Comitê Assessor do Curso de Arquivologia. Assim, voto pela APROVAÇÃO da 
solicitação de inclusão da Profa. Tamiris Carvalho ao corpo docente do Programa de Pós-
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Graduação em Arquivos Permanentes, nível especialização, do ICHI-FURG. Posto em votação 
o parecer 039/2017 da Câmara de Ensino foi aprovado por unanimidade pelos Conselheiros. 4) 
Câmara de Extensão: a) Parecer: 011/2017. Atividades de Extensão. Interessados: 
Professores do ICHI. Relatora: Angélica C. D. Miranda. Relatório: A Câmara extensão do 
Conselho do ICHI recebeu para análise e parecer os seguintes documentos: 1. Relatório de 
Atividades de Extensão – Curso de Extensão AtoM:  software de descrição, difusão e acesso a 
acervos arquivísticos, sob a responsabilidade do Prof.  Dhion Carlos Hedlund, desenvolvido no 
dia 02/10/2017; 2. Relatório de Atividades de Extensão – IV Semana Acadêmica de Turismo-
turismo, diversidade e alteridade, sob a responsabilidade da Prof. Juliana Niehues Gonçalves de 
Lima, realizado no período de 03/07 a 30/09/2017; 3. Relatório de Atividades de Extensão – 
Minicurso: O Sistema de informações Estatísticas e Geocientíficas do IBGE, sob a 
responsabilidade do Prof. Eder Leandro Maier, desenvolvido no dia 29/08/2017. 4. Relatório de 
Atividades de Extensão – Evento: Resgatando vivências, sob responsabilidade da Prof. Krisciê 
Perini, realizado   de 01/10/2017; 5. Relatório de Atividades de Extensão Evento: Te Aprochega 
Piá, sob responsabilidade da Prof. Krisciê Perini, realizado   de 20/09/2017. Voto do relator: a) 
Fundamentação: Atividades de Extensão, descritas 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 011/2017 da Câmara de Extensão foi aprovado por unanimidade pelos Conselheiros. 
5) Assuntos Gerais: a) Visitas avaliadores do INEP: A Diretora, informou que o Instituto estava 
recebendo os avaliadores do INEP para o processo de renovação do reconhecimento do Curso 
de Arquivologia. No início do mês de novembro o Curso de Arqueologia também passou pela 
renovação do reconhecimento do curso. Explicou ainda que a cada quatro anos ocorre o ENADE 
e através deste, os cursos são avaliados. Os cursos que não participam do ENADE recebem 
visita in loco para avaliação. Com relação ao Curso de Hotelaria, houve o reconhecimento do 
curso com nota quatro. O Prof. Danilo Vicensotto Bernardo, Coordenador do Curso de 
Arqueologia em nome da Área agradeceu a Direção, a secretaria e a administração do ICHI no 
auxílio no processo de renovação do reconhecimento do curso. Informou ainda que o curso 
manteve a nota quatro e que os avaliadores trataram sobre a forma como o curso deve ser 
conduzido. Destacou ainda, no que tange as questões administrativas do corpo docente, que 
deveria haver um maior equilíbrio entre as atividades realizadas, ou seja, levar em consideração 
a produção acadêmica e as habilidades de cada um. b) Entrega dos Cadernos de Chamada: 
A arquivista Elisângela Gorete Fantinel reforçou a importância dos docentes devolverem os 
cadernos de chamada devidamente preenchidos ao final de cada semestre. Solicita ainda aos 
coordenadores que verifiquem toda a documentação, inclusive a inserção do plano de ensino, 
no sistema, por parte dos professores, principalmente no que se refere aos professores 
substitutos em término de contrato. c) Coordenadora da Geografia Profª Susana Maria Veleda 
da Silva: A Profª parabenizou o curso de arqueologia, pela nota na avaliação do INEP e falou 
sobre a importância de repensar as exigências da graduação, em comparação a produção dos 
professores e ao crescimento da pós-graduação, ou seja, os professores que não fazem parte 
dos programas de pós-graduação praticamente não têm produção. Outra questão abordada foi 
sobre os objetivos do Instituto, onde o Instituto pretende chegar. Ao final de sua fala a 
Coordenadora disse concordar com o Prof. Danilo Bernardo no que concerne ao fato de 
incentivar as habilidades de cada docente e considerar a produção dos professores com relação 
as atividades administrativas. d) Coordenador da Área de Sociologia Prof. Ricardo 
Gonçalves Severo: Reforça a fala do Prof. Danilo e da Profª Susana com relação as atividades 
desenvolvidas pelos docentes, ou seja, os professores que possui pouca ou nenhuma produção 
acadêmica, deveriam ficar incumbidos das atividades administrativas dos cursos. Questiona 
ainda o prazo para entrega da parte nova, do prédio do ICHI, alegando que a falta de estrutura 
também dificulta a questão da produção dos docentes. Foi justificado que a obra ainda não foi 
entregue pois a empresa responsável pela obra abandou a empreitada. A Universidade já está 
negociando com uma nova empresa para que a mesma assuma a obra e realize os reparos 
necessários para a liberação do prédio. e) Matriz de Carga Horária: A Profª Angélica Conceição 
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Dias Miranda, de acordo com a fala dos anteriores, ressaltou a necessidade da Universidade 
adotar uma matriz de carga horária para que não haja sobrecarga para nenhum dos docentes. A 
Profª Susana Maria Veleda da Silva acrescentou a necessidade de pressionar as instâncias 
superiores para que a FURG adote uma matriz de carga horária. A Prof. Angélica, a Prof. Susana 
dentre outros docentes, solicitam ainda que a Direção contate a Comissão responsável por 
analisar a alteração do Regimento do ICHI para dar andamento ao trabalho dessa comissão. 
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 
 
 
 

 


