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Aos treze dias do mês de abril de 2010, às 14 horas, na sala 405 do Pavilhão 04, Campus 
Carreiros, reuniu-se ordinariamente o Conselho do Instituto de Ciências Humanas e da 
Informação com a presença dos seguintes membros: Adriana Kivanski de Senna, Artur 
Henrique Franco Barcelos, Carmem Gessilda Burgert, César Augusto Ávila Martins – 
coordenador adjunnto da Pós-Graduação de Geografia, Cristiane Bulloza Trigo, Daniela Delias 
de Sousa, Derocina Alves Campos Sosa, Fabrício Medeiros Ayres, Francisco das Neves 
Alves, Helio Ricardo do Couto Alves, Ieda Maria Monte, Jarbas Greque Acosta – coordenador 
adjunto do curso de Biblioteconomia, Luciana Souza de Brito, Margarete Fagundes de 
Fagundes, Marilene Zimmer, Martial Raymond Henri Pouguet, Nelson Pereira Theodosio, 
Pedro de Souza Quevedo Neto, Solismar Fraga Martins e Vera Torres das Neves. Justificaram 
ausência os membros: Adriana Lessa Cardoso e Lídio Carlos Rodrigues de Lima Junior. 
Dando início a reunião, a Diretora do Instituto colocou em discussão a seguinte pauta. 1. 
Indicação do Gabinete do Conselho. Indicação nº 07.  Homologação dos resultados da 
eleição da Coordenação do Curso de Turismo Binacion al. A Diretora do Instituto de 
Ciências Humanas e da Informação procedeu a leitura do relatório referente à eleição para 
coordenação do curso de Turismo Binacional como se segue: “No dia 22 de março de 2010 
realizou-se a eleição para a coordenação do Curso de Turismo Binacional, entre os alunos do 
citado curso. Por unanimidade foi eleito o professor Francisco das Neves Alves. Nos dias 
seguintes (23 e 24 de março) ocorreu a votação entre os professores que atuam no curso, 
onde houve um votante e um voto válido. Não foi indicado coordenador adjunto, pela 
inexistência, momentânea, de professores da área do Turismo que possam contribuir 
tecnicamente na coordenação do curso, situação que será efetivada quando da aprovação e 
nomeação de professores específicos da área do Turismo. Conclusão: Pelo exposto, 
propomos a homologação do resultado da votação que elegeu o professor Francisco das 
Neves Alves como coordenador do Curso de Turismo Binacional.” A relatora acrescentou que 
a eleição ocorreu com a participação de vinte e sete votos dos alunos do curso. O Conselho 
do Instituto aprovou a indicação por unanimidade. Indicação nº 08.  A Diretora do Instituto de 
Ciências Humanas e da Informação procedeu a leitura do relatório referente à participação da 
Profa. Dra. Vera Torres das Neves no Curso de Residência Multiprofissional da Escola de 
Enfermagem da FURG como se segue: “No dia 24 de março de 2010 recebemos o memo 
EEnf nº 036/2010, encaminhado pela diretora, professora Adriana Dora da Fonseca,  
solicitando a participação da Profa. Dra. Vera Torres das Neves no Curso de Residência 
Multiprofissional da Escola de Enfermagem da FURG. Devido a urgência no encaminhamento 
da proposta, no dia 25 do mesmo mês encaminhamos o memo ICHI 056/2010 autorizando, ad 
referendum do Conselho do Instituto, a participação da professora no referido programa. 
Conclusão: Pelo exposto, propomos a homologação do memo ICHI 056/2010 que autoriza a 
participação da Profa. Dra. Vera Torres das Neves no Curso de Residência Multiprofissional 
da Escola de Enfermagem da FURG”. O Conselho do Instituto aprovou a indicação por 
unanimidade. Indicação nº 09.  A Diretora do Instituto de Ciências Humanas e da Informação 
procedeu a leitura do relatório referente à Aprovação do Projeto de Pesquisa “Friches 
Industrielles no extremo sul do Brasil: uma análise sobre o caso da cidade do Rio Grande/RS”, 
como se segue: “No dia 10 de março o professor Solismar Fraga Martins encaminhou, para o 
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e-mail da secretaria administrativa do Instituto de Ciências Humanas e da Informação, o seu 
projeto de pesquisa intitulado “Friches Industrielles no extremo sul do Brasil: uma análise 
sobre o caso da cidade do Rio Grande/RS (Bolsa PIBIC-FURG)”. Por equívoco da secretaria, 
tal projeto (que já vem sendo executado pelo professor, sem ônus para a instituição e sem 
solicitação de bolsistas remunerados) não foi encaminhado para a Câmara de Pesquisa do 
Conselho do Instituto de Ciências Humanas e da Informação. Para que não haja prejuízo ao 
registro do projeto junto ao Instituto, encaminho parecer favorável a inclusão do referido 
projeto no rol de projetos do ICHI. Conclusão: Pelo exposto, propomos a inclusão do projeto 
de pesquisa “Friches Industrielles no extremo sul do Brasil: uma análise sobre o caso da 
cidade do Rio Grande/RS (Bolsa PIBIC-FURG)”, sob responsabilidade do professor Solismar 
Fraga Martins, no rol de projetos do Instituto de Ciências Humanas e da Informação. O 
Conselho do Instituto aprovou a indicação por unanimidade. 2. Processos da Câmara 
Administrativa. A Conselheira Ieda Maria Monte relatou o processo sobre a participação 
como parte do corpo docente permanente do curso de Mestrado em Ciência Política da 
Universidade Federal de Pelotas do Professor Hélio Ricardo do Couto Alves como se segue: 
“A Câmara Administrativa do Pleno do Conselho do ICHI recebeu para análise e parecer a 
solicitação do professor Hélio Ricardo do Couto Alves, para integrar como parte do corpo 
docente permanente do Curso de Mestrado em Ciência Política da Universidade Federal de 
Pelotas, vinculado ao Instituto de Sociologia e Política daquela Universidade. A área de 
Sociologia reunida aprovou a liberação do professor. Voto da relatora: A solicitação do 
professor Hélio Ricardo do Couto Martins, não acarretará nenhum prejuízo às atividades 
desenvolvidas na Universidade Federal do Rio Grande, visto que serão em horários 
diferenciados. Por essa razão, voto pelo acolhimento do pedido.” A Câmara, reunida em 
07/04/2010, aprovou o voto do relator e o Conselho do Instituto acompanhou o voto da câmara 
por unanimidade. Ato contínuo foi discutido a questão do projeto do professor Martial 
Raymond Henri Pouguet que encontra dificuldades administrativas e burocráticas em relação 
ao financiamento e aquisição de bens permanentes. Foi sugerido realizar uma consulta junto a 
Procuradoria Jurídica da Universidade para instruções quanto as questões de 
operacionalização do projeto. 3. Processos da Câmara de Ensino.   Foram apresentados ao 
Conselho os pareceres sobre os projetos de ensino como se segue: “Apresentação do projeto 
de Pesquisa e Ensino ‘Análise dos materiais do dique seco’ vinculado ao programa ‘Sítio 
arqueológico Escola.’ Interessada: Profa. Dra. Beatriz Valadão Thiesen. Relator: Prof. Pedro 
de Souza Quevedo Neto. A Câmara de Ensino do Conselho do ICHI recebeu para análise e 
parecer o Projeto de Ensino e Pesquisa ‘Análise dos materiais do dique seco’ vinculado ao 
programa ‘Sítio arqueológico Escola’, coordenado pela Profa. Dra. Beatriz Valadão Thiesen. 
Consta no Processo: O Projeto de Pesquisa e Ensino acima referido apresenta a descrição e 
detalhamento das atividades a serem desenvolvidas, assim como das etapas de sua 
execução. Voto do relator - fundamentação: O projeto encaminhado pela Profa. Dra. Profa. 
Dra. Beatriz Valadão Thiesen, coordenadora do projeto, atende as etapas pertinentes à 
elaboração de Projetos de Pesquisa e  Ensino. Conclusão: Pelo exposto acima, o relator vota 
por acolher o Projeto em tela, todavia, ressalta que a distribuição de bolsas, assim como a 
liberação do material de consumo não é de responsabilidade da Câmara de Ensino. A 
Câmara, reunida em 25/03/2010, aprovou o voto do relator e o Conselho do Instituto 
acompanhou o voto da Câmara aprovando o referido projeto. Também foi apresentado o 
projeto Sítio Escola Urbano como se segue: “A Câmara de Ensino do Conselho do ICHI 
recebeu para análise e parecer o projeto de ensino intitulado 'Sítio Escola Urbano' de autoria 
da Profª Drª Beatriz Valadão Thiesen. Consta no Processo: o referido projeto onde consta a 
sua descrição, equipe envolvida, carga horária semanal e mensal, além da justificativa, 
objetivos, metodologia, avaliação, cronograma de desenvolvimento. O projeto prevê ainda, o 
oferecimento de uma bolsa remunerada. Voto da relatora - fundamentação: O projeto 'Sítio 
Escola Urbano' apresenta as etapas exigidas quanto à estrutura e desenvolvimento, 
atendendo portanto, as especificações descritas. Dessa forma, deve ser arrolado como projeto 
de ensino do ICHI. Conclusão: Pelo exposto acima, a relatora vota por acatar a solicitação em 
tela, acolhendo o projeto de Ensino Sítio Escola Urbano, que passa a fazer parte dos projetos 
de Ensino do ICHI.” A Câmara reunida em 09/04/2010 aprovou o voto da relatora Derocina 
Alves Campos Sosa e o Conselho do Instituto acompanhou o voto da Cãmara por 
unanimidade. 4. Processos da Câmara de Extensão.  Foram apresentados ao Conselho os 
projetos de extensão cuja relatora foi a Professora Luciana Souza de Brito como se segue: 
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"Programa 'Núcleo Universitário da terceira idade: programa de educação, cultura e lazer para 
pessoas idosas na comunidade de Rio Grande'. Interessada: Profª Ivalina Porto. A Câmara de 
Extensão do Pleno do Conselho do ICHI recebeu para análise e parecer o programa 'Núcleo 
Universitário da terceira idade: programa de educação, cultura e lazer para pessoas idosas na 
comunidade de Rio Grande', coordenado pela profª Ivalina Porto. O programa não atende a 
adequação do novo fluxo para envio de programas e projetos de extensão disponibilizado pela 
SUPEXT, ou seja, não há o cadastro no mesmo no sistema SIGPROJ. Faz-se necessário 
informar ainda que o programa faz a solicitação de 6 bolsas de trabalho, bem como o 
acréscimo de mais 4 bolsistas. Voto da relatora: O programa está aprovado com a condição 
de que seja inserido no SIGPROJ, em até 30 dias, com vistas a adequação do novo fluxo para 
envio de programas e projetos da SUPEXT.Não é competência da Câmara de Extensão a 
aprovação ou liberação de bolsas. Nesse caso a câmara apenas toma ciência do pedido 
realizado pela coordenadora do programa e relata a situação ao Conselho do ICHI, para que 
sejam tomadas as providências que se acharem necessárias. Conclusão da Câmara: A 
Câmara, reunida em 08/04/2010, aprovou o voto do relatora"; "Projeto 'Alfabetização de 
idosos'. Interessada: Profª Ivalina Porto. A Câmara de Extensão do Pleno do Conselho do ICHI 
recebeu para análise e parecer o projeto 'Alfabetização de idosos', coordenado pela profª 
Ivalina Porto. O projeto não atende a adequação do novo fluxo para envio de programas e 
projetos de extensão disponibilizado pela SUPEXT, ou seja, não há o cadastro no mesmo no 
sistema SIGPROJ. Faz-se necessário informar ainda que o projeto assinala que as alunas 
participantes (duas ao todo) aguardam a liberação de bolsas de trabalho. Voto da relatora: O 
projeto está aprovado com a condição de que seja inserido no SIGPROJ, em até 30 dias, com 
vistas a adequação do novo fluxo para envio de programas e projetos da SUPEXT. Não é 
competência da Câmara de Extensão a aprovação ou liberação de bolsas. Nesse caso a 
câmara apenas toma ciência do pedido realizado pela coordenadora do programa e relata a 
situação ao Conselho do ICHI, para que sejam tomadas as providências que se acharem 
necessárias. A Câmara, reunida em 08/04/2010, aprovou o voto da relatora"; "Projeto 
'Assistência Jurídica ao Idoso'. Interessada: Profª Ivalina Porto. A Câmara de Extensão do 
Pleno do Conselho do ICHI recebeu para análise e parecer o projeto 'Assistência Jurídica ao 
Idoso', coordenado pela profª Ivalina Porto. O projeto não atende a adequação do novo fluxo 
para envio de programas e projetos de extensão disponibilizado pela SUPEXT, ou seja, não 
há o cadastro no mesmo no sistema SIGPROJ. Voto da relatora: O projeto está aprovado com 
a condição de que seja inserido no SIGPROJ, em até 30 dias, com vistas a adequação do 
novo fluxo para envio de programas e projetos da SUPEXT. A Câmara, reunida em 
08/04/2010, aprovou o voto do relator"; Projeto “'Informática para a terceira idade'. 
Interesssada: Profª Ivalina Porto. A Câmara de Extensão do Pleno do Conselho do ICHI 
recebeu para análise e parecer o projeto “Informática para a terceira idade”, coordenado pela 
profª Ivalina Porto. O projeto não atende a adequação do novo fluxo para envio de programas 
e projetos de extensão disponibilizado pela SUPEXT, ou seja, não há o cadastro no mesmo no 
sistema SIGPROJ. Voto da relatora: O projeto está aprovado com a condição de que seja 
inserido no SIGPROJ, em até 30 dias, com vistas a adequação do novo fluxo para envio de 
programas e projetos da SUPEXT. A Câmara, reunida em 08/04/2010, aprovou o voto da 
relatora"; "Projeto 'Unidade de Assistência ao Servidor – FURG – atendimento aos integrantes 
do NUTI'. Interessada: Profª Ivalina Porto. A Câmara de Extensão do Pleno do Conselho do 
ICHI recebeu para análise e parecer o projeto 'Unidade de Assistência ao Servidor – FURG – 
atendimento aos integrantes do NUTI', coordenado pela profª Ivalina Porto. O projeto não 
atende a adequação do novo fluxo para envio de programas e projetos de extensão 
disponibilizado pela SUPEXT, ou seja, não há o cadastro no mesmo no sistema SIGPROJ. 
Voto da relatora: O projeto está aprovado com a condição de que seja inserido no SIGPROJ, 
em até 30 dias, com vistas a adequação do novo fluxo para envio de programas e projetos da 
SUPEXT. A Câmara, reunida em 08/04/2010, aprovou o voto da relatora"; "Projeto 'Coral para 
a terceira idade'. Interessada: Profª Ivalina Porto. A Câmara de Extensão do Pleno do 
Conselho do ICHI recebeu para análise e parecer o projeto “Coral para a terceira idade”, 
coordenado pela profª Ivalina Porto. O projeto não atende a adequação do novo fluxo para 
envio de programas e projetos de extensão disponibilizado pela SUPEXT, ou seja, não há o 
cadastro no mesmo no sistema SIGPROJ. Também foi detectado que as informações 
referentes ao número de pessoas envolvidas no projeto e o detalhamento do cronograma não 
foram inseridas na proposta de projeto. Voto da relatora: O projeto está aprovado com a 
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condição de que seja inserido no SIGPROJ, em até 30 dias, com vistas a adequação do novo 
fluxo para envio de programas e projetos da SUPEXT. Além disso, recomenda-se que as 
informações que não foram informadas sejam registradas junto ao SIGPROJ. A Câmara, 
reunida em 08/04/2010, aprovou o voto do relator"; "Projeto 'Grupo de teatro da terceira idade'. 
Interessada: Profª Ivalina Porto. A Câmara de Extensão do Pleno do Conselho do ICHI 
recebeu para análise e parecer o projeto 'Grupo de teatro da terceira idade', coordenado pela 
profª Ivalina Porto. O projeto não atende a adequação do novo fluxo para envio de programas 
e projetos de extensão disponibilizado pela SUPEXT, ou seja, não há o cadastro no mesmo no 
sistema SIGPROJ. Faz-se necessário informar ainda que o projeto faz a solicitação de uma 
bolsa de trabalho. Voto da relatora: O projeto está aprovado com a condição de que seja 
inserido no SIGPROJ, em até 30 dias, com vistas a adequação do novo fluxo para envio de 
programas e projetos da SUPEXT. Não é competência da Câmara de Extensão a aprovação 
ou liberação de bolsas. Nesse caso a câmara apenas toma ciência do pedido realizado pela 
coordenadora do programa e relata a situação ao Conselho do ICHI, para que sejam tomadas 
as providências que se acharem necessárias. A Câmara, reunida em 08/04/2010, aprovou o 
voto da relatora"; "Projeto 'Oficinas de línguas estrangeiras – espanhol'. Interessada: Profª 
Ivalina Porto. A Câmara de Extensão do Pleno do Conselho do ICHI recebeu para análise e 
parecer o projeto 'Oficinas de línguas estrangeiras – espanhol', coordenador pela profª Ivalina 
Porto. O projeto não atende a adequação do novo fluxo para envio de programas e projetos de 
extensão disponibilizado pela SUPEXT, ou seja, não há o cadastro no mesmo no sistema 
SIGPROJ. Voto da relatora: O projeto está aprovado com a condição de que seja inserido no 
SIGPROJ, em até 30 dias, com vistas a adequação do novo fluxo para envio de programas e 
projetos da SUPEXT. A Câmara, reunida em 08/04/2010, aprovou o voto da relatora"; "Projeto 
'Grupo de convivência e grupo de entre ajuda'. Interessada: Profª Ivalina Porto. A Câmara de 
Extensão do Pleno do Conselho do ICHI recebeu para análise e parecer o projeto 'Grupo de 
convivência e grupo de entre ajuda', coordenado pela profª Ivalina Porto. O projeto não atende 
a adequação do novo fluxo para envio de programas e projetos de extensão disponibilizado 
pela SUPEXT, ou seja, não há o cadastro no mesmo no sistema SIGPROJ. Faz-se necessário 
informar ainda que o projeto faz a solicitação de duas bolsas de trabalho. Voto da relatora: O 
projeto está aprovado com a condição de que seja inserido no SIGPROJ, em até 30 dias, com 
vistas a adequação do novo fluxo para envio de programas e projetos da SUPEXT. Não é 
competência da Câmara de Extensão a aprovação ou liberação de bolsas. Nesse caso a 
câmara apenas toma ciência do pedido realizado pela coordenadora do programa e relata a 
situação ao Conselho do ICHI, para que sejam tomadas as providências que se acharem 
necessárias. A Câmara, reunida em 08/04/2010, aprovou o voto da relatora"; Projeto 'Ioga 
para a terceira idade'. Interessada: Profª Ivalina Porto. A Câmara de Extensão do Pleno do 
Conselho do ICHI recebeu para análise e parecer o projeto 'Ioga para a terceira idade', 
coordenado pela profª Ivalina Porto. O projeto não atende a adequação do novo fluxo para 
envio de programas e projetos de extensão disponibilizado pela SUPEXT, ou seja, não há o 
cadastro no mesmo no sistema SIGPROJ. Faz-se necessário informar ainda que o projeto faz 
a solicitação de uma bolsa de trabalho. Voto da relatora: O projeto está aprovado com a 
condição de que seja inserido no SIGPROJ, em até 30 dias, com vistas a adequação do novo 
fluxo para envio de programas e projetos da SUPEXT. Não é competência da Câmara de 
Extensão a aprovação ou liberação de bolsas. Nesse caso a câmara apenas toma ciência do 
pedido realizado pela coordenadora do programa e relata a situação ao Conselho do ICHI, 
para que sejam tomadas as providências que se acharem necessárias. A Câmara, reunida em 
08/04/2010, aprovou o voto da relatora"; "Projeto 'Dança para a terceira idade'. Interessada: 
Profª Ivalina Porto. A Câmara de Extensão do Pleno do Conselho do ICHI recebeu para 
análise e parecer o projeto 'Dança para a terceira idade', coordenado pela profª Ivalina Porto. 
O projeto não atende a adequação do novo fluxo para envio de programas e projetos de 
extensão disponibilizado pela SUPEXT, ou seja, não há o cadastro no mesmo no sistema 
SIGPROJ. Faz-se necessário informar ainda que o projeto faz a solicitação de uma bolsa de 
trabalho. Voto da relatora: O projeto está aprovado com a condição de que seja inserido no 
SIGPROJ, em até 30 dias, com vistas a adequação do novo fluxo para envio de programas e 
projetos da SUPEXT. Não é competência da Câmara de Extensão a aprovação ou liberação 
de bolsas. Nesse caso a câmara apenas toma ciência do pedido realizado pela coordenadora 
do programa e relata a situação ao Conselho do ICHI, para que sejam tomadas as 
providências que se acharem necessárias. A Câmara, reunida em 08/04/2010, aprovou o voto 
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da relatora"; "Projeto 'Atividades físicas, yoga e lazer para a terceira idade'. Interessada: Profª 
Ivalina Porto. A Câmara de Extensão do Pleno do Conselho do ICHI recebeu para análise e 
parecer o projeto 'Atividades físicas, yoga e lazer para a terceira idade”, coordenado pela profª 
Daniela Llopart Castro. O referido projeto foi encaminhado pela profª Ivalina Porto, 
coordenadora do programa 'Núcleo universitário da terceira idade'. O projeto não foi 
encaminhado em sua totalidade. Existe a ressalva no texto do mesmo de que o detalhamento 
do projeto será enviado pela profª Daniela Castro, atual coordenadora. O projeto também não 
atende a adequação do novo fluxo para envio de programas e projetos de extensão 
disponibilizado pela SUPEXT, ou seja, não há o cadastro no mesmo no sistema SIGPROJ. O 
projeto deverá ser encaminhado na sua forma completa para que possa ser aprovado pela 
Câmara de Extensão. Além disso, deverá ser inserido no SIGPROJ, com vistas a adequação 
do novo fluxo para envio de programas e projetos da SUPEXT. Assim o referido projeto deve 
ser encaminhado à coordenação do mesmo para a realização dos ajustes necessários. 
Realizadas essas atividades o mesmo pode ser encaminhado novamente à Câmara de 
Extensão para análise. A Câmara, reunida em 08/04/2010, aprovou o voto da relatora". O 
Conselho acompanhou o voto da Câmara por unanimidade com exceção do Projeto 
“Atividades físicas, yoga e lazer para a terceira idade”, levando-se em conta o parecer da 
relatora. Ato contínuo, foram apresentados os projetos sob a relatoria do Professor Hélio 
Ricardo do Couto Alves, como se segue: "Projeto de Extensão 'Re-contando a História de Rio 
Grande'. Interessada: Profa. Adriana Kivanski de Senna. A Câmara de Extensão do Pleno do 
Conselho do ICHI recebeu para análise e parecer o projeto de extensão 'Re-contando a 
História de Rio Grande', através de formulário da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura. Voto do 
Relator: O projeto proposto possui mérito e relevância e está conforme às normas exigidas. A 
Câmara, reunida em 08/04/2010, aprovou o voto do relator"; "Projeto de Extensão 
'Diagnóstico, higienização e acondicionamento de documentos históricos da Receita Federal 
de Rio Grande'. Interessada: Profa. Luciana de Souza Brito. A Câmara de Extensão do Pleno 
do Conselho do ICHI recebeu para análise e parecer o projeto de extensão 'Diagnóstico, 
higienização e acondicionamento de documentos históricos da Receita Federal de Rio 
Grande'. Voto do relator: O projeto proposto possui mérito e relevância e está conforme às 
normas exigidas. A Câmara, reunida em 08/04/2010, aprovou o voto do relator"; "Programa de 
Extensão 'Estruturação do Sistema de Arquivos e Gestão Documental da FURG'. Interessada: 
Profa. Rita de Cássia Portela da Silva. A Câmara de Extensão do Pleno do Conselho do ICHI 
recebeu para análise e parecer o programa de Extensão 'Estruturação do Sistema de Arquivos 
e Gestão Documental da FURG'. Voto do relator: O projeto proposto possui mérito e 
relevância e está conforme às normas exigidas. A Câmara, reunida em 08/04/2010, aprovou o 
voto do relator"; "Projeto de Extensão 'Formação e desenvolvimento do sentido estético em 
contextos de ensinar e aprender'. Interessada: Profa. Susana Inês Molon. A Câmara de 
Extensão do Pleno do Conselho do ICHI recebeu para análise e parecer o projeto de Extensão 
'Formação e desenvolvimento do sentido estético em contextos de ensinar e aprender'. O 
projeto proposto possui mérito e relevância e está conforme às normas exigidas. A Câmara, 
reunida em 08/04/2010, aprovou o voto do relator"; "Projeto de Extensão 'Oficinas de Escritas 
da História'. Interessada: Profa. Júlia Silveira Matos. A Câmara de Extensão do Pleno do 
Conselho do ICHI recebeu para análise e parecer o projeto de Extensão 'Oficinas de Escritas 
da História'. Voto do relator: O projeto proposto possui mérito e relevância e está conforme às 
normas exigidas. A Câmara, reunida em 08/04/2010, aprovou o voto do relator"; "Programa de 
Extensão 'NUPEBI” – Núcleo de Pesquisa e Extensão sobre o Bebê a Infância'. Interessada: 
Profa. Daniela Delias de Sousa. A Câmara de Extensão do Pleno do Conselho do ICHI 
recebeu para análise e parecer o programa de Extensão 'NUPEBI – Núcleo de Pesquisa e 
Extensão sobre o Bebê a Infância'. Voto do relator: O programa proposto possui mérito e 
relevância e está conforme às normas exigidas. A Câmara, reunida em 08/04/2010, aprovou o 
voto do relator"; "Projeto de Extensão 'A família vai ao cinema: discutindo a psicologia do 
desenvolvimento infantil a partir de filmes e documentários'. Interessada: Profa. Daniela Delias 
de Sousa. A Câmara de Extensão do Pleno do Conselho do ICHI recebeu para análise e 
parecer o projeto de Extensão 'A família vai ao cinema: discutindo a psicologia do 
desenvolvimento infantil a partir de filmes e documentários'. Voto do relator: O projeto proposto 
possui mérito e relevância e está conforme às normas exigidas. A Câmara, reunida em 
08/04/2010, aprovou o voto do relator"; "Projeto de Extensão 'Coletânea -Conversando sobre a 
Infância e Família – Volume I-'. Interessada: Profa. Daniela Delias de Sousa. A Câmara de 
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Extensão do Pleno do Conselho do ICHI recebeu para análise e parecer Projeto de Extensão 
'Coletânea -Conversando sobre a Infância e Família – Volume I-'. O projeto proposto possui 
mérito e relevância e está conforme às normas exigidas. A Câmara, reunida em 08/04/2010, 
aprovou o voto do relator"; "Projeto de Extensão 'Conversando sobre Infância e Família'. 
Interessada: Profa. Daniela Delias de Sousa. A Câmara de Extensão do Pleno do Conselho do 
ICHI recebeu para análise e parecer o projeto de Extensão 'Conversando sobre Infância e 
Família'. O projeto proposto possui mérito e relevância e está conforme às normas exigidas. A 
Câmara, reunida em 08/04/2010, aprovou o voto do relator"; "Projeto de Extensão 'A 
experiência de mediação na inclusão escolar nos anos iniciais do ensino fundamental'. 
Interessada: Profa. Carla Imaraya Meyer de Felipe. A Câmara de Extensão do Pleno do 
Conselho do ICHI recebeu para análise e parecer o projeto de Extensão 'A experiência de 
mediação na inclusão escolar nos anos iniciais do ensino fundamental'. O projeto proposto 
possui mérito e relevância e está conforme às normas exigidas. A Câmara, reunida em 
08/04/2010, aprovou o voto do relator"; "Projeto de Extensão 'As noções de tempo e espaço 
nas séries iniciais'. Interessada: Profa. Derocina Alves Campos Sosa. A Câmara de Extensão 
do Pleno do Conselho do ICHI recebeu para análise e parecer do projeto de Extensão 'As 
noções de tempo e espaço nas séries iniciais'. O projeto proposto possui mérito e relevância e 
está conforme às normas exigidas. A Câmara, reunida em 08/04/2010, aprovou o voto do 
relator"; "Projeto de Extensão 'Atividades Físicas e Lazer para a Terceira Idade'. Interessada: 
Profa. Daniela Llopart Castro. A Câmara de Extensão do Pleno do Conselho do ICHI recebeu 
para análise e parecer o projeto de Extensão 'Atividades Físicas e Lazer para a Terceira 
Idade'. Apesar do projeto ser vinculado a um programa de Extensão vinculado ao ICHI, é de 
responsabilidade de um professor do Instituto de Educação, devendo ser submetido ao 
conselho do IE. A Câmara, reunida em 08/04/2010, aprovou o voto do relator". O Conselho do 
Instituto de Ciências Humanas e da Informação aprovou por unanimidade os projetos 
apresentados pelo relator Hélio Ricardo do Couto Alves, incluindo a remessa ao IE do projeto 
apresentado pela Professora Daniela Llopart Castro. A seguir, foram apresentados os projetos 
sob a relatoria do Prof. Artur Henrique Franco Barcelos, como se segue: "Projeto 'Já viu isso 
num filme? – A Psicologia através do cinema'. Interessado: Prof. Augusto Duarte Faria. A 
Câmara de Extensão do Pleno do Conselho do ICHI recebeu para análise e parecer o Projeto 
'Já viu isso num filme? – A Psicologia através do cinema', através de formulário da Pró-
Reitoria de Extensão e Cultura. Voto do relator: O Projeto possui mérito e relevância para a 
execução e está de acordo com as exigências da Universidade Federal do Rio Grande - 
FURG. A Câmara, reunida em 08/04/2010, aprovou o voto do relator"; "Projeto 'Grupo de 
Estudos Psicológicos sobre Psicoterapia Humanista-Existencial'. Interessada: Profa. Marilene 
Zimmer. A Câmara de Extensão do Pleno do Conselho do ICHI recebeu para análise e 
parecer o Projeto 'Grupo de Estudos Psicológicos sobre Psicoterapia Humanista-Existencial', 
através de formulário da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura. Voto do relator: O Projeto possui 
mérito e relevância para a execução, trata-se de continuidade de atividades desenvolvidas, e 
está de acordo com as exigências da Universidade Federal do Rio Grande - FURG. A Câmara, 
reunida em 08/04/2010, aprovou o voto do relator"; "Projeto 'Núcleo de Pesquisa e Estudos em 
Psicologia Social'. Interessada: Profa. Susana Inês Molon. A Câmara de Extensão do Pleno do 
Conselho do ICHI recebeu para análise e parecer o Núcleo de Pesquisa e Estudos em 
Psicologia Social, através de formulário da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura. Voto do relator:  
O Projeto possui mérito e relevância para a execução, trata-se de continuidade de atividades 
desenvolvidas, e está de acordo com as exigências da Universidade Federal do Rio Grande - 
FURG. A Câmara, reunida em 08/04/2010, aprovou o voto do relator"; "Projeto 'Brinquedoteca 
vai à Escola'. Interessada: Profa. Carla Imaraya Meyer de Felippe. A Câmara de Extensão do 
Pleno do Conselho do ICHI recebeu para análise e parecer o Projeto Brinquedoteca vai à 
Escola, através de formulário da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura. Voto do relator: O Projeto 
possui mérito e relevância para a execução e está de acordo com as exigências da 
Universidade Federal do Rio Grande - FURG. A Câmara, reunida em 08/04/2010, aprovou o 
voto do relator"; "Projeto 'Repensando sobre as relações entre Inclusão, Escolarização e 
Saúde – VIII edição'. Interessada: Profa. Carla Imaraya Meyer de Felippe. A Câmara de 
Extensão do Pleno do Conselho do ICHI recebeu para análise e parecer o Projeto 
'Repensando sobre as relações entre Inclusão, Escolarização e Saúde – VIII edição', através 
de formulário da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura. Voto do relator: O Projeto possui mérito e 
relevância para a execução, trata-se de continuidade de atividades desenvolvidas, e está de 
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acordo com as exigências da Universidade Federal do Rio Grande - FURG. A Câmara, 
reunida em 08/04/2010, aprovou o voto do relator"; "Projeto 'Inclusão Assistida'. Interessada: 
Profa. Carla Imaraya Meyer de Felippe. A Câmara de Extensão do Pleno do Conselho do ICHI 
recebeu para análise e parecer o Projeto 'Inclusão Assistida', através de formulário da Pró-
Reitoria de Extensão e Cultura. Voto do relator: O Projeto possui mérito e relevância para a 
execução e está de acordo com as exigências da Universidade Federal do Rio Grande - 
FURG. A Câmara, reunida em 08/04/2010, aprovou o voto do relator"; "Projeto 'NEAI – Núcleo 
de Estudos e Ações Inclusivas'. Interessada: Profa. Carla Imaraya Meyer de Felippe. A 
Câmara de Extensão do Pleno do Conselho do ICHI recebeu para análise e parecer o Projeto 
'NEAI – Núcleo de Estudos e Ações Inclusivas', através de formulário da Pró-Reitoria de 
Extensão e Cultura. Voto do relator:: O Projeto possui mérito e relevância para a execução, 
trata-se de continuidade de atividades desenvolvidas, e está de acordo com as exigências da 
Universidade Federal do Rio Grande - FURG. A Câmara, reunida em 08/04/2010, aprovou o 
voto do relator"; "Projeto 'A experiência de um mediador na inclusão escolar de crianças com 
necessidades educativas especiais'. Interessada: Profa. Carla Imaraya Meyer de Felippe. A 
Câmara de Extensão do Pleno do Conselho do ICHI recebeu para análise e parecer o 'Projeto 
A experiência de um mediador na inclusão escolar de crianças com necessidades educativas 
especiais', através de formulário da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura. Voto do relator: O 
Projeto possui mérito e relevância para a execução e está de acordo com as exigências da 
Universidade Federal do Rio Grande - FURG. A Câmara, reunida em 08/04/2010, aprovou o 
voto do relator", "Projeto 'Ciclo de Palestras -Quintas Urbanas-'. Interessado. Prof. César 
Martins. A Câmara de Extensâo. do Pleno do Conselho do ICHI recebeu para análise e 
parecer o Projeto 'Ciclo de Palestras -Quintas Urbanas-', através de formulário da Pró-Reitoria 
de Extensão e Cultura. Voto do relator: O Projeto possui mérito e relevância para a execução, 
trata-se de continuidade de atividades desenvolvidas, e está de acordo com as exigências da 
Universidade Federal do Rio Grande - FURG. A Câmara, reunida em 08/04/2010, aprovou o 
voto do relator"; "Projeto 'CaderNAU – Cadernos do Núcleo de Análises Urbanas'. Interessado: 
Prof. César Martins. A Câmara de Extensão do Pleno do Conselho do ICHI recebeu para 
análise e parecer o Projeto 'CaderNAU – Cadernos do Núcleo de Análises Urbanas', através 
de formulário da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura. Voto do relator: O Projeto possui mérito e 
relevância para a execução, trata-se de continuidade de atividades desenvolvidas, e está de 
acordo com as exigências da Universidade Federal do Rio Grande – FURG. Por Tratar-se de 
publicação e envolver custos, verificou-se que os recursos serão buscados em órgãos 
financiadores, não acarretando ônus para a FURG. A Câmara, reunida em 08/04/2010, 
aprovou o voto do relator"; "Projeto 'Complementação de estudos sócio-econômicos para 
EIA/RIMA para instalação do Terminal da Aracruz em São José do Norte'. Interessado: Prof. 
César Martins. A Câmara de Extensão do Pleno do Conselho do ICHI recebeu para análise e 
parecer o Projeto 'Complementação de estudos sócio-econômicos para EIA/RIMA para 
instalação do Terminal da Aracruz em São José do Norte', através de formulário da Pró-
Reitoria de Extensão e Cultura. Voto do relator: O Projeto possui mérito e relevância para a 
execução, trata-se de continuidade de atividades desenvolvidas, e está de acordo com as 
exigências da Universidade Federal do Rio Grande – FURG. Por tratar-se de consultoria e 
envolver custos, verificou-se que os recursos serão financiados pela empresa contratante, não 
acarretando ônus para a FURG. A Câmara, reunida em 08/04/2010, aprovou o voto do 
relator"; "Projeto 'Oficina de Atividades de Consciência Fonológica'. Interessada: Profa. Susie 
Enke Ilha. A Câmara de Extensão do Pleno do Conselho do ICHI recebeu para análise e 
parecer o Projeto 'Oficina de Atividades de Consciência Fonológica', através de formulário da 
Pró-Reitoria de Extensão e Cultura. Voto do relator: Apesar do projeto ser vinculado a um 
programa de Extensão vinculado ao ICHI, é de responsabilidade de um professor do Instituto 
de Letras e Artes, devendo ser submetido ao conselho do ILA. A Câmara, reunida em 
08/04/2010, aprovou o voto do relator.” O Conselho do Instituto de Ciências Humanas e da 
Informação acompanhou o voto do relator e da Câmara de Extensão, incluindo a remessa do 
último projeto apresentado para a professora responsável, Susie Enke Ilha, que é de outro 
Instituto. A Diretora do Instituto informou aos presentes que foram apresentados trinta e seis 
projetos de extensão e foi a apresentação dos mesmos e de seus relatórios no final do ano 
que foram distribuídos as cotas de bolsas para o ano corrente. Salientou, no entanto, que os 
mesmos devem se adequar ao novo sistema de informação de projetos, o SIGPROJ, no prazo 
de trinta dias a contar desta reunião sob pena de serem excluídos do rol de projetos da 
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unidade e das cotas de bolsas que foram atribuídas a estes. 5. Processos da Câmara de 
Pesquisa.  Foram apresentados aos presentes os projetos de pesquisa encaminhados ao 
ICHI. Em primeiro lugar, foram apresentados os projetos relatados pela Profa. Jussara 
Mantelli, como se segue: A Câmara de Pesquisa do Conselho do ICHI recebeu para análise e 
parecer os projetos de pesquisa, com seus respectivos responsáveis, inclusos no rol de 
projetos de pesquisa do Instituto de Ciências Humanas e da Informação, a saber: Mulheres e 
Trabalhos: as (i)mobilidades dos estigmas sob a coordenação da Professora Susana Maria 
Veleda da Silva (projeto financiado pelo EDITAL 57/2008 do CNPq); Trabalho Feminino:o caso 
do processo de expansão nas áreas portuárias do Porto do Rio Grande (RS), sob a 
coordenação da Professora Susana Maria Veleda da Silva; Desenvolvimento de métodos para 
a detecção e quantificação do impacto das mudanças climáticas no gelo do planeta e 
estimativa das conseqüências para as regiões costeiras do sul do Brasil, sob a coordenação 
do Professor Jorge Arigony Neto. Solicitação de bolsista (uma cota); Laboratório de 
Monitoramento da Criosfera, sob a coordenação do Professor Jorge Arigony Neto; 
Levantamento Histórico do Patrimônio cultural da cidade do Rio Grande: fonte para o 
desenvolvimento da educação patrimonial no local, sob a coordenação da Professora Carmem 
G. Burgert Schiavon. Solicitação de bolsistas (2 cotas); Adultos em miniatura: a representação 
da infância nos relatos orais, sob a coordenação da Professora Adriana Kivanski de Senna; 
Aspectos Biopsicossocias da Gravidez Adolescente: Estudo Longitudinal da Gestação ao 
Segundo ano de Vida, sob a coordenação da Professora Daniela Delias. Solicitação de 
bolsistas (2 cotas). Parecer da relatora: Após a análise dos projetos acima referidos foi 
verificado que os mesmos  contemplam as exigências  da Universidade Federal do Rio 
Grande/FURG. Voto da relatora: Tendo em vista o exposto, voto pela aprovação dos projetos: 
Mulheres e Trabalhos: as (i)mobilidades dos estigmas; Trabalho Feminino: o caso do processo 
de expansão nas áreas portuárias do Porto do Rio Grande (RS); Desenvolvimento de métodos 
para a detecção e quantificação do impacto das mudanças climáticas no gelo do planeta e 
estimativa das conseqüências para as regiões costeiras do sul do Brasil; Laboratório de 
Monitoramento da Criosfera; Levantamento Histórico do Patrimônio cultural da cidade do Rio 
Grande: fonte para o desenvolvimento da educação patrimonial no local; Adultos em miniatura: 
a representação da infância nos relatos orais; Aspectos Biopsicossocias da Gravidez 
Adolescente: Estudo Longitudinal da Gestação ao Segundo ano de Vida. A Câmara aprova o 
voto da relatora. A seguir foram apresentados os projetos relatados pelo conselheiro Nelson 
Pereira Theodosio, a saber: A Câmara de Pesquisa do Conselho do ICHI recebeu para análise 
e parecer os seguintes relatórios, com seus respectivos responsáveis, inclusos no rol de 
projetos de pesquisa do Instituto de Ciências Humanas e da Informação: Criação de 
identidades: o nacional e o regional na construção de discursos historiográficos no Rio Grande 
do Sul (Prof. Francisco das Neves Alves); Tópicos de História das Relações Internacionais do 
Brasil (Prof. Francisco das Neves Alves); Visões do Rio Grande do Sul: a Capitania/Província 
sob o prisma europeu no século XIX (Prof. Francisco das Neves Alves); Revolução 
Federalista: história & historiografia (Prof. Francisco das Neves Alves); Imprensa e discurso: 
fundamentos históricos do jornalismo sul-rio-grandense (Prof. Francisco das Neves Alves) com 
Solicitação de bolsas: 02 (duas) cotas; Fontes para o estudo da História do Rio Grande do Sul 
no acervo da Biblioteca Rio-Grandense (Prof. Francisco das Neves Alves); História e 
monumentos: estatuária e construção ideológica na cidade do Rio Grande (Prof. Francisco das 
Neves Alves); Porto e Barra do Rio Grande: uma secular aspiração que se tornou realidade 
(Prof. Francisco das Neves Alves); História do Professor de História (Prof. Jussemar Weiss 
Gonçalves); Cultura e política no mundo antigo: Atenas no século V a.C. (Prof. Jussemar 
Weiss Gonçalves); Viajantes e historiadores: a construção do gaúcho-gaúcho entre os séculox 
XVIII e primeira metade do século XX (Prof. Jussemar Weiss Gonçalves). Após a análise foi 
verificado que os citados projetos estão a contento com os padrões da Universidade Federal 
do Rio Grande. Voto do relator: Tendo em vista o exposto, voto pela aprovação dos projetos 
acima relacionados. A Câmara aprova o voto do relator. Os projetos relatados pelo Prof. 
Francisco das Neves Alves foram os seguintes: A Câmara de Pesquisa do Conselho do ICHI 
recebeu para análise e parecer os seguintes projetos, com seus respectivos responsáveis, 
inclusos no rol de projetos de pesquisa do Instituto de Ciências Humanas e da Informação: A 
ocupação espanhola da Vila do Rio Grande (1763) – Prof. Luiz Henrique Torres – sem 
solicitação de bolsista; Escola Ecomuseu da Picada – Prof. Artur Henrique Franco Barcelos – 
sem solicitação de bolsista; Memória & História – Prof. Luiz Henrique Torres – sem solicitação 
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de bolsista; Territorialidade, imagens e memória ambiental em populações tradicionais 
pesqueiras do entorno da Lagoa dos Patos, RS, Brasil – Prof. Gianpaolo Knoller Adomilli – 
sem solicitação de bolsista; 40 anos do Curso de Oceanografia: levantamento histórico – Prof. 
Luiz Henrique Torres – sem solicitação de bolsa; Projeto Arqueológico Sítio-Escola Legermann 
– Dinâmicas de formação de sítios pré-coloniais e estratégias de pesquisa – Prof. Martial 
Pouguet – com solicitação de 3 bolsistas; Cerâmica comum e cerâmica vidrada: proposta de 
tipo-cronologia regional – Prof. Martial Pouguet – com solicitação de 1 bolsista; Intercâmbios e 
geopolítica no litoral sul, no período pré-colonial até o contato – Prof. Martial Pouguet – com 
solicitação de 3 bolsistas; Territórios e paisagens Guarani na costa meridional: estudos em 
arqueologia e antropologia simétrica – Servidora Vanderlise Machado Barão – com solicitação 
de 1 bolsista; O registro arqueológico do Pleistoceno-Holoceno do Rio Grande do Sul: 
diagnóstico y preservação – Profa. Maria Elida Farias Gluchy – com solicitação de 4 bolsistas; 
Após a análise foi verificado que os citados projetos estão a contento com os padrões da 
Universidade Federal do Rio Grande. Voto do relator: Tendo em vista o exposto, voto pela 
aprovação dos projetos: A ocupação espanhola da Vila do Rio Grande (1763); Escola 
Ecomuseu da Picada; Memória & História; - Territorialidade, imagens e memória ambiental em 
populações tradicionais pesqueiras do entorno da Lagoa dos Patos, RS, Brasil; 40 anos do 
Curso de Oceanografia: levantamento histórico; Projeto Arqueológico Sítio-Escola Legermann 
– Dinâmicas de formação de sítios pré-coloniais e estratégias de pesquisa; Cerâmica comum 
e cerâmica vidrada: proposta de tipo-cronologia regional; Intercâmbios e geopolítica no litoral 
sul, no período pré-colonial até o contato; Territórios e paisagens Guarani na costa meridional: 
estudos em arqueologia e antropologia simétrica; O registro arqueológico do Pleistoceno-
Holoceno do Rio Grande do Sul: diagnóstico y preservação. A Câmara aprova o voto do 
relator. Os projetos relatados pela conselheira Daniela Delias foram: A Câmara de Pesquisa 
do Conselho do ICHI recebeu para análise e parecer os seguintes projetos, com seus 
respectivos responsáveis, inclusos no rol de projetos de pesquisa do Instituto de Ciências 
Humanas e da Informação: Análise óssea de material coletado na capilla do Taim, sob 
responsabilidade da Profa. Maria Elida Farias Gluchy; Análise dos materiais provenientes da 
escavação arqueológica da Praça 7 de setembro, sob responsabilidade da Profa. Beatriz 
Valladão Thiesen; Do semióforo ao sentido: as representações “da” e “na” história, sob 
responsabilidade da Profa. Júlia Silveira Matos; Sítio arqueológico escola, sob 
responsabilidade da Profa. Beatriz Valladão Thiesen; A retomada portuguesa da Vila do Rio 
Grande (1776), sob responsabilidade do Prof. Luiz Henrique Torres; Escravidão negra na 
cidade do Rio Grande: incursões temáticas, sob responsabilidade do Prof. Luiz Henrique 
Torres; A constituição do sujeito, subjetividade e sentido estético na formação continuada de 
professores (as), sob responsabilidade da Profa. Susana Inês Molon; Após a análise foi 
verificado que os citados projetos estão a contento com os padrões da Universidade Federal 
do Rio Grande. Voto da relatora: Tendo em vista o exposto, voto pela aprovação dos projetos: 
Análise óssea de material coletado na capilla do Taim (solicita 3 bolsas); Análise dos materiais 
provenientes da escavação arqueológica da Praça 7 de setembro, sob responsabilidade da 
Profa. Beatriz Valladão Thiesen (não solicita bolsas); Do semióforo ao sentido: as 
representações “da” e “na” história, sob responsabilidade da Profa. Júlia Silveira Matos (não 
solicita bolsas); Sítio arqueológico escola, sob responsabilidade da Profa. Beatriz Valladão 
Thiesen (não solicita bolsas); A retomada portuguesa da Vila do Rio Grande (1776), sob 
responsabilidade do Prof. Luiz Henrique Torres (não solicita bolsas); Escravidão negra na 
cidade do Rio Grande: incursões temáticas, sob responsabilidade do Prof. Luiz Henrique 
Torres (não solicita bolsas); A constituição do sujeito, subjetividade e sentido estético na 
formação continuada de professores (as), sob responsabilidade da Profa. Susana Inês Molon 
(não solicita bolsas). A Câmara aprova o voto da relatora. Por fim, foram apresentados os 
projetos de pesquisa sob a relatoria do Prof. Fabiano Couto Corrêa da Silva: A Câmara de 
Pesquisa do Conselho do ICHI recebeu para análise e parecer os seguintes relatórios, com 
seus respectivos responsáveis, inclusos no rol de projetos de pesquisa do Instituto de Ciências 
Humanas e da Informação: Projeto Permanente de Educação Patrimonial LEPAN/FURG 
(Vanderlise Machado Barão) – com solicitação de um bolsista; Dinamização do CDH: 
integração entre as práticas da pesquisa, ensino e extensão (Profª Carmem G. Burgert 
Schiavon) – com solicitação de um bolsista; Paisagens e identidades: a modernidade 
riograndina (Profª Beatriz Valadão Thiesen) – com solicitação de um bolsista; Os Dragões no 
Rio de Grande do Sul: mitificação & historiografia (Prof. Francisco das Neves Alves) – sem 
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solicitação de bolsista; Turismo, História e Comunicação: um estudo multidisciplinar (Prof. 
Francisco das Neves Alves) – sem solicitação de bolsista; Olhares impressos: a república 
brasileira sob o prisma da imprensa lusitana: repercussões e ruptura diplomática (1889-1895) 
(Prof. Francisco das Neves Alves) – com solicitação de um bolsista; Do paraíso ao inferno: 
visões do feminino no Rio Grande do Sul do século XIX (Prof. Francisco das Neves Alves) – 
sem solicitação de bolsista. Após a análise foi verificado que os citados projetos estão a 
contento com os padrões da Universidade Federal do Rio Grande. Voto do relator: Tendo em 
vista o exposto, voto pela aprovação dos projetos acima relacionados. A Câmara aprova o 
voto do relator. O Conselho do Instituto de Ciências Humanas e da Informação acompanhou o 
voto da Câmara de Pesquisa e aprovou os projetos de pesquisa apresentados por 
unanimidade. 5. Distribuição de cotas de bolsas remuneradas.  Com a apresentação dos 
projetos de ensino, pesquisa e extensão, a Diretora do ICHI apresentou aos conselheiros o 
quadro de distribuição de bolsas remuneradas entre os coordenadores dos projetos, 
ressaltando que a mesma foi realizada levando-se em consideração os projetos apresentados 
até aquele momento, ou seja, quem não apresentou qualquer tipo de projeto,  
automaticamente ficaria sem bolsas remuneradas. Ressaltou também que a seleção dos 
bolsistas pelos coordenadores dos projetos deverá ser realizada dentro dos trâmites 
burocráticos prescritos pela PRAE até o dia quinze de abril, pela manhã, sob pena de perder a 
cota destinada ao projeto. Em vista disso, a distribuição de bolsas remuneradas ficou como 
apresentado no quadro em anexo a esta Ata. 6. Assuntos Gerais.  O Prof. Martial Pouguet 
ponderou que o critério de distribuição de bolsas deveria ser repensado para contemplar os 
projetos apresentados pelos servidores e não apenas docentes. O Prof. Solismar Fraga 
Martins informou aos presentes que passou na Câmara do Consun a adesão da Fundação 
Universidade do Rio Grande ao sistema de informação do MEC relativo a disponibilizar, via 
Internet, para a comunidade, a produção científica de cada docente dos Institutos, formando 
um banco de dados digital, estando apenas em discussão que tipo de produção se enquadrará 
nos critérios apresentados no Consun. A Diretora do Instituto apresentou a solicitação do Prof. 
Vicente de Freitas, referente ao Programa de Educação Ambiental do Porto de Rio Grande, 
por meio da tramitação do Processo Administrativo 23116.000901/2009—46, registrado como 
Convênio 007/2009 e como Projeto de Extensão 035.115.9 para inclusão dos bolsistas 
indicados com vistas ao atendimento das demandas exigidas pelo programa. A saber: Ana 
Carolina de Oliveira Salgueiro de Moura, Camila da Cruz Jorge e Maria Luiz Weis. Os 
conselheiros aprovaram a inclusão dos mesmos no Programa acima mencionado e a Ata será 
encaminhada a FAURG para as devidas providências administrativas. Nada mais havendo a 
tratar, foi lavrada a presente ata, que vai assinada pela Senhora Diretora e por mim Nelson 
Pereira Theodosio, secretário. 
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