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Aos quinze dias do mês de março de 2011, às 14:30 horas, na sala 4204 do Pavilhão 04, 
Campus Carreiros, ocorreu a reunião ordinária do Conselho do Instituto de Ciências Humanas 
e da Informação com a presença dos seguintes membros: Adriana Kivanski de Senna, Maria 
de Fátima Santos Maia, Angélica Corvello Schwalbe, Artur Henrique Franco Barcelos, 
Cassiane de Freitas Paixão, Cesar Augusto Ávila Martins, Derocina Alves Campos Sosa, Egeu 
Gomez Esteves, Juarez José Rodrigues Fuão, Karen Eidelwein, Margarete Fagundes de 
Fagundes Martial Raymond Henri Pouguet, Nelson Pereira Theodosio, Pedro de Souza 
Quevedo Neto, Renata Braz Gonçalves, Rita de Cássica Portela da Silva, Rosilene Mendonça 
Dutra, Solismar Fraga Martins, Valéria Raquel Bertotti, Vera Torres das Neves e Eloisa Elena 
Santos da Silva. Justificaram a ausência os membros Adriana Lessa Cardoso, Daniel Oliveira 
Mesquita, Ieda Maria Monte, Juliana Niehues Gonçalves de Lima e Michel Constantino 
Figueira. Estavam presentes como convidados Max Marcell Oliveira da Silva e Paulo Afonso 
Pires Junior. Dando início a reunião, a Diretora do Instituto de Ciências Humanas e da 
Informação apresentou ao Conselho a seguinte pauta: 1. Indicação 006/11.  Foi aprovado o 
projeto de extensão “Análise conceitual da instalação de um terminal de gás natural liquefeito 
na área do porto organizado do Rio Grande”, sob a responsabilidade do professor Marcelo 
Vinicius de La Rocha Domingues. 2. Câmara de Ensino:  Foi aprovado o Parecer 001/11 
sobre o projeto de ensino “Diretrizes Metodológicas para a produção do trabalho acadêmico 
no curso de Turismo Binacional”, sob a responsabilidade da Profa. Ligia Dalchiavon, do 
Turismo Binacional da Furg, tendo como objetivo capacitar os acadêmicos no processo 
metodológico de investigação científica preparando-os para a elaboração de textos e de 
trabalhos acadêmicos, além de melhor instrumentá-los para a realização de pesquisas. Foi 
aprovado o Parecer 002/11 sobre o projeto de ensino “Metodologia da pesquisa: 
levantamento, catalogação e digitalização da documentação histórica”, sob a responsabilidade 
da professora Julia Silveira Matos. O projeto tem como objetivo levantar, catalogar e digitalizar 
o acervo de periódicos da Biblioteca Riograndense. Foi aprovado o Parecer 003/11 que trata 
do projeto de ensino “Oficinas de escrita e metodologia da escrita da história”, sob a 
responsabilidade da professora Julia Silveira Matos. O projeto tem como objetivo habilitar os 
alunos dos cursos de História, Geografia, Biblioteconomia, Psicologia, Arquivologia, 
Arqueologia, Letras, Artes e da Pós Graduação em História da Literatura da Furg nas práticas 
das técnicas da escrita do trabalho científico. Foi aprovado o Parecer 004/11 sobre o projeto 
de ensino “A Historia nos Livros Didáticos: as influências teórico-metodológicas no discurso 
histórico“, sob a responsabilidade da professora Julia Silveira Matos. O projeto tem como 
objetivo analisar, estudar e categorizar as abordagens teórico-metodológicas que 
fundamentam a narrativa didático-pedagógica do conhecimento historiográfico nos livros 
didáticos de história. Foi aprovado o Parecer 005/11 que trata do projeto de ensino “Monitoria 
em Arqueologia do Capitalismo”, sob a responsabilidade da professora Beatriz Valadão 
Thiesen. O projeto tem como objetivo incentivar os estudantes a participarem da prática de 
gestão de disciplinas, como sujeitos autônomos, através da ressignificação do ato de ensinar e 
aprender. Foi aprovado o Parecer 006/11 sobre o projeto de ensino “A família vai ao cinema: 
discutindo a psicologia do desenvolvimento infantil e das relações familiares a partir de filmes 
e documentários”, sob a responsabilidade da professora Daniela Delias de Sousa. O projeto é 
vinculado ao Núcleo de Pesquisa e Extensão sobre o Bebê e a Infância, possuindo como 
objetivo proporcionar aos acadêmicos de Psicologia da Furg o contato com filmes e/ou 
documentários, seguidos de discussões mais aprofundadas acerca do desenvolvimento 
humano, das relações familiares e também sobre aspectos do desenvolvimento infantil. Foi 
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aprovado, por fim, o Parecer 007/11 que trata da solicitação da Profa. Renata Braz Gonçalves 
para integrar e participar das reuniões do Grupo de Pesquisa História da Alfabetização Escrita 
e dos Livros Didáticos - HISALES, da Faculdade de Educação da UFPEL, sem ônus e prejuízo 
das atividades desenvolvidas na Graduação. Os pareceres foram elaborados pela Profa. 
Cassiane de Freitas Paixão. 3. Câmara de Pesquisa:  Foi aprovado o Parecer 001/11, 
relatado pelo Prof. Martial Raymond Henri Pouguet com os seguintes projetos de pesquisa e 
respectivos responsáveis: "Economia solidária em Rio Grande e Pelotas", responsável Profa. 
Elisângela de Felippe Rodrigues da Silveira; "Organização do setor agrário no Estado do Rio 
Grande do Sul", responsável Profa. Jussara Mantelli; "As crianças de seis anos no ensino 
fundamental de nove anos: atividades, diálogos, brincadeiras, imaginação e interações sociais 
no contexto de ensinar e aprender", responsável Profa. Susana Inês Molon; "A poética da 
viagem relacionada ao território e à configuração dos espaços turísticos", Profa. Ligia 
Dalchiavon; "A importância dos museus Cel. Tancredo Fernandes de Mello, Atelier Hamilton 
Coelho e Eco-museu da praia do Hermenegildo no processo de desenvolvimento turístico dos 
campos neutrais", responsável Profa. Ligia Dalchiavon; "Levantamento histórico do patrimônio 
cultural da cidade do Rio Grande: fonte para o desenvolvimento da educação patrimonial no 
local", responsável Profa. Carmem G. Burgert Schiavon; "A trajetória dos Cursos de 
Arquivologia no Brasil: uma investigação acerca da oferta de disciplinas com a temática de 
arquivos especiais e especializados", responsável Profa. Luciana Souza de Brito; "Cultura e 
política no mundo antigo", responsável Prof. Jussemar Weiss; "Espaço pampeano: histórias, 
fronteiras e culturas", responsável Prof. Jussemar Weiss e Letícia de Faria Ferreira; "História 
do ensino de história", responsável Prof. Jussemar Weiss; "Charqueada e escravidão em Rio 
Grande", responsável Profas. Marcia Naomi Kuniochi e Beatriz Valladão Thiessen e "Projeto 
de Pesquisa científica e tecnológica: Democracia e liberalismo nos escritos de Sérgio Buarque 
de Holanda e Assis Chateaubriand – 1920-1930", responsável Profa. Júlia Silveira Matos. Foi 
aprovado o Parecer 002/11, relatado pelo Prof. Egeu Gomez Esteves com os seguintes 
projetos de pesquisa e respectivos responsáveis: "Escravidão Negra na Cidade do Rio 
Grande: incursões temáticas", responsável Prof. Luiz Henrique Torres; "Memória & História", 
responsável Prof. Luiz Henrique Torres; "O El Nino e a Enchente de 1941 em Rio Grande: 
impacto sócio-econômico e ruptura do cotidiano", responsável Prof. Luiz Henrique Torres; "A 
Ocupação Espanhola da Vila do Rio Grande de São Pedro (1763)", responsável, Prof. Luiz 
Henrique Torres; "A Retomada Portuguesa da Villa do Rio Grande (1776)", responsável Prof. 
Luiz Henrique Torres; "A metalização e a socialização dos heróis: a construção das praças e 
dos monumentos nas cidades portuárias de Montevidéu e Rio Grande (1880-1940)", 
responsável Prof. Juarez José Rodrigues Fuão; "Projeto de diagnóstico e monitoramento 
arqueológicos das obras de restauro do Prédio da Alfândega do porto de Rio Grande, RS", 
rsponsável Profa. Beatriz Valladão Thiesen; "História, intelectuais e discursos da imprensa", 
responsável Profa. Júlia Silveira Matos; "As interpretações do Brasil no cinema, historiografia, 
fotografia e a imprensa", responsável profa. Júlia Silveira Matos; "Projeto Arqueológico Sítio-
Escola Legermann. Dinâmicas de Formação de Sítios Pré-Coloniais e Estratégias de 
Pesquisas", responsável Prof. Martial Raymond Henri Pouguet; "Intercâmbios e geopolítica no 
litoral sul, no período pré-colonial até o contato", responsável Prof. Martial Raymond Henri 
Pouguet e "Cerâmica comum e cerâmica vidrada: proposta de tipo-cronologia regional", 
responsável Prof. Martial Raymond Henri Pouguet; Foi aprovado no mesmo parecer o 
Relatório pendente do ano de 2010 que trata do projeto de ensino "Análise territorial da cadeia 
produtiva da indústria do petróleo, gás natural e naval no Estado do Rio Grande do Sul – 
COREDES: Serra, Metropolitana no Delta do Jacuí, Vale dos Sinos, Norte, Produção e Sul", 
sob responsabilidade do Prof. Marcelo Vinicius de la Rocha Domingues; Foi aprovado o 
Parecer 003/11 relatado pela técnica-administrativa Margarete Fagundes de Fagundes com os 
seguintes projetos de pesquisa e respectivos responsáveis: Relações entre a Geomorfologia e 
Utilização da Orla Oceânica entre a Barra do Rio Grande e a Barra do Chuí, RS, Brasil como 
subsídio a ações de Planejamento – período 2011", responsável Prof. Ulisses Rocha de 
Oliveira; "Monitoramento de Trechos de Orla Urbanizada entre a Barra do Rio Grande e a 
Barra do Chui", responsável Prof. Ulisses Rocha de Oliveira; "Paisagens e identidades: a 
modernidade riograndina", responsável Profa. Beatriz Valladão Thiesen; "O Registro 
Arqueológico do período Pleistoceno-Holoceno do Rio Grande do Sul", responsável Profa. 
Maria Elida Farias Gluchy; "Projeto de Análise Óssea de Material Coletado na Capilha do 
Taim", responsável Profa. Maria Elida Farias Gluchy; "Analise de uma Amostra de Materiais 



 3 

Polidos do Rio Grande do Sul (Brasil)", responsável Profa. Maria Elida Farias Gluchy; 
"Aspectos Biopsicossociais da Gravidez Adolescente: Estudo Longitudinal da Gestação ao 
Segundo Ano de Vida da Criança", responsável Profa. Daniela Delias de Sousa; "Estresse, 
Envelhecimento Cerebral e Demência: Um estudo Correlacional", responsável Profa. Vera 
Torres das Neves; "Economia Solidária em Rio Grande e Pelotas", responsável Profa. 
Elisângela de Felippe Rodrigues da Silveira; "Estudo Exploratório da pesquisa científica na 
área de Ciência da Informação", responsável Prof. Fabiano Couto Corrêa da Silva; "Adultos 
em miniatura: a representação da infância nos relatos orais", responsável Profa. Adriana 
Kivanski de Senna; "Desvelando os axiomas da Ciência da Informação", responsável Prof. 
Fabiano Couto Corrêa da Silva; "Aspectos Psicológicos de indivíduos que Participaram de 
Expedições à Antártica – Revisão Sistemática - 2000/2010", responsável Profa. Marilene 
Zimmer. Foi aprovado no mesmo parecer o Relatório pendente do ano de 2010 que trata do 
projeto de ensino "Violência sexual contra crianças e adolescentes: quem é responsável?”, 
sob a responsabilidade da Profa. Simone dos Santos Paludo. 4. Câmara de Extensão: Foi 
aprovado o Parecer 001/11 com as seguintes propostas de Programas de Extensão: “NUTI - 
Núcleo Universitário da Terceira Idade", docente responsável Ivalina Porto; "Laboratório de 
Ensino, Pesquisa e Extensão em Psicologia Clínica e da Saúde", docente responsável Vera 
Torres da Neves; "Laboratório de Tecnologia da Informação como instrumento para a 
Alfabetização Informacional e Inclusão Digital", docente responsável Rodrigo Aquino de 
Carvalho; "Divulgação do Curso de Arquivologia da FURG", docente responsável Rita de 
Cássia Portela da Silva; "NUPEBI- Núcleo de Pesquisa e Extensão sobre o Bebê e a Infância", 
docente responsável Daniela Delias de Sousa; "Centro de Estudos Psicológicos sobre 
Meninos e Meninas de Rua", docente responsável Simone dos Santos Paludo; "Programa de 
Acompanhamento discente do Curso de Arquivologia", docente responsável Valéria Bertotti; 
"Laboratório de Pesquisas e Estudos em Psicologia Social- LAPEPSO", docente responsável 
Susana Molon; "Dinamização do CDH; integração entre as práticas da pesquisa, ensino e 
extensão", docente responsável Carmem G. Burgert Schiavon; "Programa de Educação 
Patrimonial", docente responsável Carmem G. Burgert Schiavon; “Biblos online 2011”, docente 
responsável Angélica Conceição Dias Miranda e "Programa Permanente de Arqueologia 
Colaborativa", responsável Vanderlise Barão. Foi aprovado o Parecer 002/11 com as 
seguintes propostas de Programas de Extensão: "NEAF- Núcleo de Estudos e atenção às 
famílias", docente responsável Maria Ângela Mattar Yunes; "A Ecologia da Violência sexual 
contra crianças e adolescentes: as diferentes portas de entrada e possibilidades de 
prevenção", docente responsável Maria Ângela Mattar Yunes; "Orientação Familiar e 
Atendimento Psicológico CAPSI/NUPEBI- FURG", docente responsável Daniela Delias de 
Sousa; "Conversando sobre Infância e Família", docente responsável Daniela Delias de 
Sousa; "Manutenção do portal do Curso de Arquivologia da FURG", docente responsável Rita 
de Cássia Portela da Silva; "Caindo na real", docente responsável Simone dos Santos Paludo; 
"Unidade de Assistência ao servidor- FURG - atendimento aos integrantes do NUTI", docente 
responsável Ivalina Porto; "Coral para a Terceira Idade", docente responsável Ivalina Porto; 
"Grupo de Teatro da Terceira Idade", docente responsável Ivalina Porto; "Oficinas de Línguas 
Estrangeiras - Espanhol", docente responsável Ivalina Porto; "Grupo de Convivência e Grupo 
de Entre Ajuda", docente responsável Ivalina Porto; "Ioga para a Terceira Idade", docente 
responsável Ivalina Porto; "Dança para a Terceira Idade", docente responsável Ivalina Porto; 
"Atividades Físicas, Ioga e Lazer para a Terceira Idade", docente responsável Ivalina Porto; 
"Alfabetização de Idosos", docente responsável Ivalina Porto; "Assistência Jurídica ao Idoso", 
docente responsável Ivalina Porto; “Informática para a Terceira Idade”, docente responsável 
Ivalina Porto; "Re-contando a História de Rio Grande", docente responsável Adriana Kivanski 
de Senna; "Ciclo de Palestras Quintas Urbanas", docente responsável César Augusto Avila 
Martins; "Educação para agroecologia: hortas escolares", docente responsável Jussara 
Mantelli; "Textos de Teatro: organização e descrição dos textos de teatro do espaço Sônia 
Duro", docente responsável Valéria Bertotti; "Portal de Periódicos da Universidade Federal do 
Rio Grande", docente responsável Angélica Conceição Dias Miranda; "Repositório e Memória 
Institucional", docente responsável Angélica Conceição Dias Miranda; "Rio Grande e seus 
Espaços de Memória: Construção do guia de Acervos da cidade de Rio Grande", docente 
responsável Valéria Raquel Bertotti; "Formação de desenvolvimento do sentido estético em 
contextos de ensinar e aprender" docente responsável Susana Inês Molon e "Vivenciando e 
aprendendo com as terras de nossos avós: estudos sobre memória e territorialidade guarani 
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na costa brasileira meridional", responsável Vanderlise Barão. Foi aprovado o Parecer 003/11 
com as seguintes propostas de Extensão: Treinamento no Modelo Transteórico de Tratamento 
Grupal de Abuso de drogas" e "Treinamento em Craft (Community Reinforcement and Family 
Training), docente responsável Vera Torres das Neves; Educação para agroecologia: hortas 
escolares", docente responsável Jussara Mantelli. Foi aprovado o Parecer 004/11 que trata da 
prestação de serviço intitulada Treinamento de Manejo de Estresse para cuidadores de 
pacientes portadores de doença de Alzheimer, identificada como proposta de extensão, sob 
responsabilidade da Profa. Vera Torres das Neves. Foi aprovado o Parecer 005/11 que trata 
do relatório do projeto “Vivenciando e aprendendo com as terras dos nossos avós: estudos 
sobre memória e territorialidade Guarani na costa brasileira meridional”, de responsabilidade 
de Vanderlise Barão. Os pareceres foram elaborados pela Profa. Derocina Alves Campos 
Sosa. 5. Câmara Administrativa:  Foi aprovado o Parecer 001/11, relatado pelo técnico-
administrativo Nelson Pereira Theodosio com os Regimentos do Laboratório de Ensino e 
Pesquisa em Arqueologia e Antropologia (LEPAN), Laboratório de Pesquisa em Turismo 
(LATUR), Laboratório de Informática do Curso de Turismo Binacional e o Regulamento do 
Laboratório de Tecnologia da Informação Documentária-LTI com as seguintes observações: 1) 
a troca do número absoluto de professores, estagiários e bolsistas do ítem “disposições 
gerais” do regulamento do Laboratório de Tecnologia da Informação, deixando-os em caráter 
genérico, por considerar que os mesmos engessam a mobilidade de pessoal nos trabalhos de 
pesquisa, ensino e extensão do referido laboratório; 2) a inclusão dos cursos vinculados ao 
ICHI e a retirada do curso de Educação Ambiental da relação dos cursos abrangidos pelo 
Laboratório de Pesquisa em Turismo (art. 1.4.); 3) retirar o “ítem XIII – lavar as mãos antes de 
utilizar os equipamentos” do parágrafo “2.2.1. – para a conservação dos computadores...” do 
Laboratório de Informática do curso de Turismo Binacional. Foi aprovado o Parecer 003/11, 
relatado pela Profa. Luciana Souza de Brito com as Normas do Núcleo de Análises Urbanas 
com a observação de que a denominação “regulamento”, indicada no último parágrafo do texto 
seja substituída pela expressão “normas”, para concordar com a terminologia utilizada no título 
do documento. Foi aprovado o Parecer 006/11, com o Regulamento Interno do Laboratório de 
Ensino de História – LABEHI e o Parecer 007/11, com Regulamento de funcionamento do 
Centro de Documentação Histórica “Prof. Hugo Alberto Pereira Neves” com a seguinte 
alteração na redação do Artigo 5º, ficando o mesmo desta forma: “Artigo 5º o CDH é 
constituído por diversos acervos, sejam eles compostos por documentos textuais, 
iconográficos, sonoros e micrográficos, os quais tem sido adquiridos, ao longo da existência 
do centro, por meio de doações, assim como, por laboratórios de pesquisa administrados por 
subcoordenadores:”. Foi aprovado o Parecer 014/11 que trata do Regulamento de 
funcionamento da Clínica de Atendimento Psicológico da FURG - CAP, bem como o Parecer 
015/11, que trata do Regulamento de funcionamento do Núcleo de Ensino, Pesquisa em 
Psicologia Clínica e da Saúde - FURG, com a seguinte alteração no Parágrafo Único do Artigo 
Primeiro, ficando o mesmo com a seguinte redação: “O Núcleo de Ensino e Pesquisa em 
Psicologia Clínica e da Saúde é constituído por uma equipe de professores e acadêmicos do 
curso de Psicologia da FURG e coordenado por um membro docente integrante ao grupo”. Os 
pareceres acima referidos foram relatados pelo Prof. Solismar Fraga Martins. Foi aprovado o 
Parecer 012/11 que trata do Programa de Lazer, Educação e Cultura para Idosos da 
Comunidade do Rio Grande – Núcleo Universitário da Terceira Idade, sob a responsabilidade 
da Profa. Ivalina Porto com a indicação de que no texto apresentado não há indicação de que 
se constitui um regimento, regulamento ou norma, denso assim, por não se caracterizar como 
norma, entende-se que o mesmo deva ser encaminhado à Câmara de Extensão para 
aprovação. Foi aprovado o Parecer 013/2010 com o Regimento do Núcleo de Pesquisa e 
Extensão sobre o Bebê e a Infância – NUPEBI, sob a responsabilidade da Profa. Daniela 
Delias de Sousa com a indicação de que não sejam indicados nomes no parágrafo único do 
Art. 1º, e que dessa forma seja indicado que o curso é coordenado por um(a) professor(a) do 
ICHI, relatado pela Profa. Renata Braz Gonçalves. Baixaram em diligência para os professores 
responsáveis os regimentos do Laboratório de Ensino, Pesquisa e Extensão em Trabalho e 
Economia Solidária - LAPETES; ARCA; Laboratório de Monitoramento da Criosfera; 
Laboratório de Pesquisa e Estudos em Psicologia Social - LAPEPSO; Brinquedoteca e do 
Núcleo de Estudos e Ações Inclusivas - NEAI. 6. Assuntos Gerais.  O Prof. Cesar Augusto 
Ávila Martins apresentou aos membros do Conselho as seguintes proposições. A primeira é 
registrar a presença de 06 (seis) professores da área de Geografia na reunião com a 
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Coordenação do Curso e os estudantes ingressantes no corrente ano, sendo eles: Pedro de 
Souza Quevedo Neto, Elisangela de Felippe Rodrigues, Solismar Fraga Martins, Susana Maria 
Veleda da Silva e Cesar Augusto Ávila Martins. Estavam ausentes, por vários motivos os 
professores Anderson Luis Ruhoff,, Daniela Coswig Kalikoski, Rossana Madruga Telles, Dario 
de Araujo Lima, Ulisses Rocha de Oliveira e Jussara Mantelli. A segunda proposição do Prof. 
Cesar Augusto Ávila Martins é no sentido de que o governo federal, a ANDIFES, a ANDES-
SN, o PROIFES e as reitorias tem realizado esforços em recompor o quadro docente das IFES 
com concursos públicos. Solicitou o registro de que haja atenção redobrada dos 
coordenadores de graduação em relação ao Estágio Docência realizado por estudantes de 
Pós-Graduação organizado por professores dos diferentes programas de pós-graduação da 
Universidade, pois eventualmente podem deixar de assumir efetivamente as aulas na 
graduação. Lembrou ainda que além da obrigação em efetivamente lecionar para a 
graduação, os estudantes tem o direito de serem atendidos por professores concursados, 
efetivos e normalmente com doutorado. O Prof. Juarez José Rodrigues Fuão levou para 
consideração dos presentes a questão sobre o plágio dos acadêmicos da Universidade nos 
trabalhos entregues na conclusão das disciplinas e dos cursos de graduação pois há uma 
questão pontual em que uma professora da área ainda está sofrendo intimidações por ter 
tomado providências sobre um trabalho de conclusão de disciplina apresentado por dois 
alunos. Solicitou que o Conselho, como instância superior do Instituto de Ciências Humanas e 
da Informação dê um respaldo maior aos docentes em relação ao plágio de alunos. Por fim, o 
servidor técnico de laboratório – área de informática Max Marcell Oliveira da Silva fez a 
apresentação do novo sítio do Instituto de Ciências Humanas e da Informação, com novo 
layout e dinâmica de navegação, ao qual foi elogiado e aprovado pelo Conselho. Nada mais 
havendo a tratar, foi lavrada a presente ata, que vai assinada pela Senhora Diretora e por mim 
Nelson Pereira Theodosio, secretário. 

  
  
  

 Profª. Drª. Adriana Kivanski de Senna 
 Diretora do ICHI 

(a via original encontra-se assinada na Secretaria do ICHI)  

 
 

  MSc. Nelson Pereira Theodosio 
 Secretário 

 (a via original encontra-se assinada na Secretaria do ICHI)  
 


