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Aos vinte e dois dias do mês de setembro de 2011, às 14:00 horas, na sala 4110 do Pavilhão 
04, Campus Carreiros, ocorreu a reunião extraordinária do Conselho do Instituto de Ciências 
Humanas e da Informação com a presença dos seguintes membros: Adriana Kivanski de 
Senna, Angélica Conceição Dias Miranda, Cassiane de Freitas Paixão, Derocina Alves Campos 
Sosa, Egeu Gomez Esteves, Elisangela Mota Pires, Eloisa Helena Santos da Silva, Ieda Maria 
Monte, Juarez José Rodrigues Fuão, Jussara Mantelli, Karen Eidelwein, Luciana Souza de 
Brito, Margarete Fagundes de Fagundes, Martial Raymond Henri Pouguet, Nelson Pereira 
Theodosio, Rafael Dalle Nogare de Arruda, Renata Braz Gonçalves, Rossana Madruga Telles, 
Valéria Raquel Bertotti e Vera Torres das Neves. Justificaram ausência os membros: Adriana 
Lessa Cardoso, Angélica Corvello Schwalbe, Artur Henrique Franco Barcelos, Daniel Oliveira 
Mesquita, Juliana Niehues Gonçalves de Lima, Michel Constantino Figueira e Pedro de Souza 
Quevedo Neto. A Diretora do ICHI abriu a reunião com a seguinte pauta. 1. Indicações. Foi 
aprovada por unanimidade a Indicação 021/2011 e os respectivos projetos e eventos, como 
segue: “XV Semana Acadêmica de História - História e Ambiente: Olhares sobre o regional e I 
Jornada Gaúcha de História Ambiental” – eventos de extensão sob a responsabilidade da 
professora Júlia Silveira Matos; “Competência informacional de estudantes universitários: 
análise nos cursos do Instituto de Ciências Humanas e da Informação/FURG” projeto de 
pesquisa sob a responsabilidade da professora Renata Braz Gonçalves; e, I Seminário de 
História e Patrimônio: diálogos e perspectivas, sob responsabilidade da professora Carmem 
Gessilda Burgert Schiavon, encaminhados ad referendum anteriormente devido a urgência no 
encaminhamento dos mesmos. Foi homologada a eleição do coordenador e coordenador 
adjunto dos cursos de Geografia Licenciatura e Bacharelado conforme Indicação 022/2011, 
assim apresentados: “Em 19 de agosto de 2011, designei os servidores César Augusto Ávila 
Martins, Susana Maria Veleda da Silva, Anderson Ruhoff e a acadêmica Rosilene Mendonça 
Dutra para comporem a comissão eleitoral para realização da eleição de coordenador e 
coordenador adjunto dos cursos de Geografia. Os candidatos à coordenação foram os 
professores Pedro Quevedo Neto e Ulisses Oliveira, para coordenador e coordenador adjunto, 
respectivamente. Entre os dias 8 e 9 ocorreram as votações e no dia 12 a apuração dos votos. 
Os candidatos receberam 03 votos docentes para coordenador e coordenador adjunto e 15 
votos discentes para coordenador e 12 votos para coordenador adjunto. Pelo exposto, 
homologamos os atos da eleição à coordenação dos cursos de Geografia e que elegeu os 
professores Pedro Quevedo Neto e Ulisses Oliveira, para coordenador e coordenador adjunto, 
respectivamente, para cumprir mandato de dois anos”. 2. Alteração curricular do curso de 
Psicologia. O conselheiro Egeu Gomez Esteves, coordenador do curso de Psicologia 
apresentou para o Conselho as alterações curriculares do curso de Psicologia aprovadas pelo 
Núcleo Docente Estruturante do Curso de Psicologia, conforme Ata 03/2011, com a presença 
dos docentes Denise Maria Maciel Leão, Karen Eidelwein, Vera Torres das Neves e Egeu 
Gomez Esteves. As alterações propostas pelo Núcleo Docente Estruturante do Curso de 
Psicologia foram aprovadas como consta no Anexo I e Anexo II desta Ata, ficando pendentes as 
bibliografias básicas e complementares das disciplinas a serem criadas e resposta oficial de 



 2 

outros institutos envolvidos com disciplinas oferecidas ao curso de Psicologia. 3. Alteração 
curricular do curso de Arquivologia. A conselheira e coordenadora do curso de Arquivologia 
apresentou ao Conselho as propostas elaboradas por ela em conjunto com os docentes Rita de 
Cassia Portela da Silva, Valéria Raquel Bertotti e Jorge Alberto Soares da Cruz, conforme 
Anexo III, informando que as propostas se resumiam a questões pontuais em relação ao 
Trabalho de Conclusão de Curso, Estágio Curricular Supervisionado e Atividades 
Complementares, principalmente na redação dos mesmos e que não houve alteração na carga 
horária do curso, ficando pendente apenas a resposta da Faculdade de Direito em relação a 
criação da disciplina Direito Notarial e Registral a ser criada. Após informações sobre os 
trâmites burocráticos e encaminhamento dos processos de alterações curriculares dos cursos 
de Arquivologia e Psicologia, ambos foram aprovados pelo Conselho do ICHI por unanimidade. 
4. Abertura de Concurso Público, em cargo efetivo, da carreira docente.  A Diretora do ICHI 
informou aos conselheiros a abertura de Edital de concurso público na área de Arquivologia 
com a redistribuição da Profª Rita de Cássia Portela da Silva para a UFRGS, ficando o mesmo 
como descrito no Anexo IV, aprovado por unanimidade pelos membros do Conselho. A Diretora 
comunicou o recebimento do Memo.03/2011 da PROPLAD referente as demandas 
orçamentárias de 2011 para melhorias estabelecidas nos programas do PDI 2011 e 2014, no 
valor total de quinhentos mil reais para todas as unidades acadêmicas e solicitou aos 
representantes de cada área sugestões para aquisição de equipamentos até a próxima 
segunda-feira, as quais serão encaminhadas a Pró-reitoria onde será elaborada uma lista de 
prioridades a serem atendidas. Ato contínuo, encerrou a reunião relatando encontro com a Pró-
Reitoria de Planejamento e Administração referente a construção e distribuição do espaço físico 
entre os laboratórios existentes e a serem criados no âmbito do Instituto, os quais tem grandes 
possibilidades de serem atendidos. 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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