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 REUNIÃO ORDINÁRIA 
 
 

Aos dezoito dias do mês de outubro de 2011, às 14:00 horas, na sala 4113 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, Angélica 
Corvello Schwalbe, Artur Henrique Franco Barcelos, Cesar Augusto Avila Martins, Derocina 
Alves Campos Sosa, Egeu Gomez Esteves, Eloisa Helena Santos da Silva, Karen Eidelwein, 
Luciana Souza de Brito, Margarete Fagundes de Fagundes, Martial Raymond Henri Pouguet, 
Nelson Pereira Theodosio, Pedro de Souza Quevedo Neto, Rafael Dalle Nogare de Arruda, 
Solismar Fraga Martins e Vera Torres das Neves. Justificaram ausência os membros: Adriana 
Lessa Cardoso, Angélica Conceição Dias Miranda, Cassiane de Freitas Paixão, Daniel Oliveira 
Mesquita, Ieda Maria Monte, Juarez José Rodrigues Fuão, Juliana Niehues Gonçalves de Lima, 
Michel Constantino Figueira, Renata Braz Gonçalves, Rosilene Mendonça Dutra e Valéria 
Raquel Bertotti. A Diretora do ICHI abriu a reunião com a seguinte pauta: 1. Indicações. Foi 
aprovada por unanimidade a Indicação 023/2011, que trata das normas de funcionamento do 
Laboratório de História, Som e Imagem. O referido laboratório encontrava-se vinculado ao CDH, 
mas em função das demandas de convênio e análise do Comitê Assessor de História, optou-se 
pelo desmembramento do referido laboratório, tornando-o independente do CDH. O referido 
regulamento encontra-se anexado a presente ata. Foi aprovada por unanimidade a Indicação 
024/2011 que trata do Projeto de Pesquisa “Caracterização da arte de pesca denominada 
Trolha com base no conhecimento ecológico tradicional dos pescadores artesanais do Estuário 
da Lagoa dos Patos – Rio Grande do Sul, Brasil”, sob responsabilidade da Profa. Daniela 
Coswig Kalikoski. O projeto foi aprovado ad referendum do Conselho do ICHI em função da 
urgência de seu encaminhamento. 2. Câmara Administrativa. Foi aprovado por unanimidade o 
Parecer 024/2011 no qual consta a criação e aprovação do Regimento do Laboratório de 
Arqueologia das Técnicas e Etnoarqueologia – L’ARTE, de responsabilidade do Prof. Dr. Martial 
Raymond Henri Pouguet, como consta no Anexo II desta Ata. Foi aprovado o Parecer 025/2011 
cujo assunto se refere à eleição de Coordenador do Curso de Turismo Binacional. Consta do 
processo: a) Carta de afastamento do cargo de coordenador do Curso, assinada pelo prof. 
Michel Constantino Figueira em 26 de setembro de 2011; b) Ata da comissão eleitoral, 
composta pelos com a definição do processo eleitoral que ocorreria no dia 28/09; c) Lista de 
alunos votantes; d) Lista de professores votantes; e) Ata da comissão eleitoral informando o 
encerramento da votação; f) Cédulas eleitorais. De acordo com a ata de encerramento da 
votação, o processo eleitoral iniciou as 15h e encerrou-se as 20h do dia 28 de setembro de 
2011. Votaram 50 pessoas (quatro professores e 46 alunos). Participaram da comissão eleitoral 
os professores Michel Constantino Figueira, Juliana Gonçalves de Lima e Jordano Mirapalhete, 
Foram testemunhas da apuração Anelise Saraiva Maximilla e Anísio Corrêa Teles. Consta na 
ata de encerramento da votação: “Com 100% de aprovação dos votantes, foi eleita a professora 
Ligia Dalchiavon. Após conferir e analisar a documentação, a relatora vota pela aprovação do 
processo de eleição na qual elegeu como Coordenadora do Curso de Turismo Binacional a 
professora Ligia Dalchiavon. Foi aprovado por unanimidade o Parecer 026/2011 que trata da 
Implantação do Laboratório de Altas Habilidades, Tecnologia e Comportamento – LAHTeC, sob 
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a coordenação dos Professores Paulo Gomes de Souza Filho e Augusto Faria. 3. Câmara de 
Extensão.  Foi aprovado o Parecer 026/2011, com a proposta da Semana de Acesso Aberto Ao 
Conhecimento, coordenado pela Profa. Dra. Angélica Conceição Dias Miranda., bom como o 
Parecer 027/2011, com a proposta da XVI Semana Acadêmica do Curso de Biblioteconomia da 
FURG, coordenada pela Profa. Dra. Angélica Conceição Dias Miranda, ficando os mesmos 
incluídos como atividades de extensão do ICHI. 4. Câmara de Pesquisa.  Foi aprovado o 
Parecer 010/2011 no qual constam os seguintes projetos de Pesquisa e seus coordenadores: 
“Núcleo de pesquisa sobre relações raciais no Rio Grande do Sul (NUPERR – RS) – ICHI – 
FURG”, coordenado pelos professores Marcus Vinicius Spolle e Cassiane de Freitas Paixão; “A 
escuta de crianças e adolescentes vítimas de violência sexuais” e “Avaliação de uma tecnologia 
social aplicada para a capacitação de profissionais da área da educação, saúde e da rede de 
proteção a crianças e adolescentes sobre direitos, violência e mediação de conflitos”, ambos 
coordenados pela Professora Simone dos Santos Paludo. 5. Assuntos Gerais.  A Diretora do 
Instituto informou aos presentes que está se aproximando o momento de apresentar os 
relatórios dos projetos e bolsistas envolvidos em atividades do ICHI e, portanto, para os 
mesmos serem providenciados com antecedência. O Professor Cesar Augusto Ávila Martins 
solicitou que o Instituto providenciasse a confecção de cartões de visitas para os professores do 
Instituto, o que foi aprovado. Por fim, o Professor Solismar Fraga Martins colocou aos presentes 
o que está ocorrendo com uma disciplina do Mestrado de Geografia, no qual a referida docente, 
na condição de colaboradora do Programa está vinculada ao UFPel e ministra as aulas em 
Pelotas ocasionando o deslocamento dos discentes até a vizinha cidade e prejudicando alguns 
acadêmicos, além de se criar uma situação inusitada todos os anos. Após ampla discussão, o 
Conselho do ICHI respalda a decisão de que a disciplina e a professora colaboradora deve 
ministrar a disciplina em Rio Grande, caso contrário a mesma será desvinculada do Programa. 
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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