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ATA N.  1/2012

Aos dezesseis dias do mês de março de 2012, às 09:30 horas, na sala 4215 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, Bianca
Beatriz Roqué, Angélica Conceição Dias Miranda, Angélica Corvello Schwalbe, José
Alberione dos Reis, Cassiane de Freitas Paixão, Rossana Telles Madruga, Derocina Alves
Campos Sosa, Egeu Gomez Esteves, Ieda Maria Monte, Luciana Souza de Brito, Margarete
Fagundes de Fagundes,  Martial Raymond Henri Pouguet, Ligia Dalchiavon, Nelson Pereira
Theodosio, Ulisses Rocha de Oliveira, Renata Braz Gonçalves, Solismar Fraga Martins,
Valéria Raquel Bertotti, Vera Torres das Neves, Julia SIlveira Matos. Justificaram ausência os
conselheiros Eloisa Helena Santos da Silva, Luiz Henrique Torres, Juliana Niehues Gonçalves
de Lima, Karen Eidelwein, Rafael Dalle Nogare de Arruda e Rosilene Mendonça Dutra. Dando
início a reunião, a Diretora do Instituto de Ciências Humanas e da Informação apresentou os
novos conselheiros do lnstituto e a seguinte pauta: 1. Indicações. Indicação 01/12, assunto:
aprovação de bolsas para atender o Programa de Educação Ambiental do Porto de Rio
Grande. autora: Profa. Vera Torres das Neves, como segue: "Recebi, em 23 de janeiro de
2012, pedido encaminhado pelo professor José Vicente de Freitas, coordenador do Programa
de Educação Ambiental do Porto do Rio Grande, de aprovação para a contratação de dois
bolsistas, Katryana Camila Madeira e Ricardo de Passos Moreira, selecionados mediante
chamada pública direcionada à comunidade discente da FURG e egressos, para atender a
necessidade de ampliação da equipe de execução do referido projeto. Este programa está
cadastrado na FAURG sob o código 206-PNO-O5-ProEA-SUPRG. Conclusão: Diante da
necessidade de manter as atividades do supramencionado projeto durante o início do ano,
aprovamos, “ad referendum” do Conselho do ICHI, a concessão de bolsas de Qualificação
Técnica para Katryana Camila Madeira e Ricardo de Passos Moreira no Programa de
Educação Ambiental do Porto do Rio Grande". Indicação 02/12, assunto: Criação e oferta de
disciplinas para o curso de Licenciatura em Ciências – Modalidade EAD (IMEF). Autora: Profa.
Adriana Kivanski de Senna, como segue: "Em novembro de 2011 recebemos o
Mem.111/2011 do IMEF solicitando a criação e oferta das disciplinas 'Elementos sociológicos
da educação, Psicologia da educação e Teorias da Aprendizagem, todas na modalidade EAD,
para o curso de Licenciatura em Ciências – Modalidade EAD'. No referido memorando
constavam as ementas e carga horária de cada disciplina solicitada, que não estavam de
acordo com as caracterizações das mesmas aprovadas para o núcleo comum das
licenciaturas da FURG. Foi feito contato telefônico com a professora Débora Laurino sobre os
acertos que seriam necessários e ficamos aguardando que novo memorando fosse
encaminhado. Por solicitação da PROGRAD, encaminhamos em 03 de fevereiro de 2012 o
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Mem.15/2012 do Instituto de Ciências Humanas e da Informação, aprovando ad referendum
do Conselho do Instituto de Ciências Humanas e da Informação as solicitações das
disciplinas. As informações corretas sobre a oferta das disciplinas são a que segue: I.
Oferecer as seguintes disciplinas: a) Elementos Sociológicos da Educação (semestral) =
código 09437; b) Psicologia da Educação (semestral)= código 10518; II. Criar e ofertar a
seguinte disciplina: Nome: Teorias da Aprendizagem, Lotação: ICHI, Código: a definir,
Duração: semestral, sistema avaliação: I, Créditos: 04, Carga horária: 60h. Ementa:
Compreensão dos contextos culturais, das teorias da aprendizagem e das concepções
pedagógicas associadas. Estudo dos diferentes tipos de inteligência e das motivações, da
relação professor-aluno-conhecimento nos mecanismos envolvidos na aprendizagem:
cognitivos, afetivos-emocionais, sociais e culturais. Pelo exposto, aprovamos a indicação de
oferta de disciplinas para o curso de Licenciatura em Ciências – Modalidade EAD". Indicação
03/12, assunto: Aprovação de projeto/evento de extensão. Autora: Profa. Adriana Kivanski de
Senna, como se segue; "Recebi, para análise e parecer, o projeto de extensão/evento '1º
Seminário de Ensino de Arquivologia do Rio Grande do Sul', sob a responsabilidade da
professora Valéria Raquel Bertotti. O referido projeto não apresenta irregularidades que
impeçam sua aprovação. Pelo exposto, indicamos para aprovação o projeto de
extensão/evento '1º Seminário de Ensino de Arquivologia do Rio Grande do Sul', sob a
responsabilidade da professora Valéria Raquel Bertotti. Indicação 04/12, assunto: Aprovação
de abertura de editais para seleção de professor substituto nas áreas de Biblioteconomia,
Geografia, Arquivologia e História, encaminhados ad referendum. Autora: Profa. Adriana
Kivanski de Senna. Relatório como segue: "Encaminhei, ad referendum do Conselho do ICHI,
a solicitação de abertura de edital para seleção de professor substituto nas áreas de
Biblioteconomia (1 vaga – Pós-graduação Prof. Claudio Renato Silva), Geografia (1 vaga –
Pós-doutorado Profs. César Augusto Avila Martins e Susana Maria Veleda da Silva e 1 vaga –
exoneração Profa. Daniela Kalikoski), Arquivologia (1 vaga REUNI) e História (1 vaga -
cedência ao MEC do Prof. José Vicente de Freitas); São as seguintes as caracterizações dos
editais: BIBLIOTECONOMIA = Processo nº 23116.006807/2011-15, Edital nº 01 de 20 de
janeiro de 2012, Unidade Acadêmica: Instituto de Ciências Humanas e da Informação – ICHI -
Telefone: (53) 3293.5076 – ichi.administracao@furg.br; Matérias/Disciplinas: Estudo do uso
da informação; Estudo do usuário da informação; Marketing em unidades de informação;
Gestão de multimeios. Classe/Regime de trabalho: Auxiliar, 40 horas semanais. Titulação
exigida: Graduação em Biblioteconomia. Tipo de prova: exame de títulos e didática. Número
de vagas: 1; Remuneração: R$ 2.130,33; Taxa de inscrição: R$ 60,00. GEOGRAFIA =
Processo nº 23116.006880/2011-97; Edital nº 01 de 20 de janeiro de 2012; Unidade
Acadêmica: Instituto de Ciências Humanas e da Informação – ICHI - Telefone: (53) 3293.5076
– ichi.administracao@furg.br; Matérias/Disciplinas: Teoria da Geografia, Metodologia da
Pesquisa em Geografia, Geografia Política e Geopolítica e Geografia da População;
Classe/Regime de trabalho: Assistente, 40 horas semanais; Titulação exigida: Graduação e
Mestrado em Geografia; Tipo de prova: exame de títulos e didática; Número de vagas: 1;
Remuneração: R$ 3.016,52; Taxa de inscrição: R$ 75,00. ARQUIVOLOGIA = Processo nº
23116.001236/2012-11. Edital nº 14 de 07 de março de 2012. Unidade Acadêmica: Instituto
de Ciências Humanas e da Informação – ICHI – Telefone: (53) 3293.5076 –
ichi.administracao@furg.br; Matérias/Disciplinas: Políticas e Legislação em Arquivos; Mostras
e Exposições; Classificação Arquivística; Projeto e Sistemas de Arquivo; Planejamento e
Organização em Arquivos; Reprografia e Microfilmagem; Gestão Arquivística; Classe/Regime
de trabalho: Auxiliar, 40 horas semanais; Titulação exigida: Graduação em Arquivologia. Tipo
de prova: exame de títulos e didática. Número de vagas: 1. Remuneração: R$ 2.130,33. Taxa
de inscrição: R$ 60,00. HISTÓRIA = Processo nº 23116.001170/2012-51. Edital nº 14 de 07
de março de 2012. Unidade Acadêmica: Instituto de Ciências Humanas e da Informação –
ICHI – Telefone: (53) 3293.5076 – ichi.administracao@furg.br. Matérias/Disciplinas:
Metodologia do Ensino de História, Práticas Pedagógicas em História, Estágios
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Supervisionados. Classe/Regime de trabalho: Assistente, 40 horas semanais. Titulação
exigida: Mestrado em Educação. Tipo de prova: exame de títulos e didática. Número de
vagas: 1; Remuneração: R$ 3.016,52; Taxa de inscrição: R$ 75,00. Cabe destacar que os
processos de seleção nas áreas de Biblioteconomia e Geografia já aconteceram. O
Memo.24/2012 do Instituto de Ciências Humanas e da Informação para Progep encaminhava
para contratação o candidato aprovado em 1º lugar, Alex Serrano de Almeida (média 6,58) e
classificava em 2º lugar a candidata Desiré Amaral (média 6,09), no que se refere a área de
Biblioteconomia. Quanto a área de Geografia, foi igualmente encaminhado para a Progep o
Memo.37/2012 do Instituto de Ciências Humanas e da Informação, solicitando a contratação
do 1º e 2º lugar, respectivamente Ana Cristina Duarte de Aguiar (média 6,78) e Paula
Florencio Ramires (média 6,18). Os processos de seleção em História e Arquivologia
encontram-se em fase de inscrições. Pelo exposto, encaminhamos a homologação da
abertura de editais para seleção de professor substituto nas áreas de Biblioteconomia (1 vaga
– pós-graduação prof. Claudio Renato Silva), Geografia (1 vaga – Pós-doutorado Profs. César
Augusto Avila Martins e Susana Maria Veleda da Silva e 1 vaga – exoneração profa. Daniela
Kalikoski), Arquivologia (1 vaga REUNI) e História (1 vaga- cedência ao MEC do Prof. José
Vicente de Freitas), bem como a homologação dos memos 24 e 37/2012 que encaminharam
os aprovados na seleção de Biblioteconomia e Geografia". Indicação 05/12. Assunto:
Homologação de abertura de edital concurso público, de cargo efetivo, da Carreira Docente –
vaga profa. Daniela Kalikoski. Autora: Profa. Adriana Kivanski de Senna. Relatório como
segue: "Em 13 de janeiro de 2012 a profa. Daniela Kalikoski encaminhou seu pedido de
exoneração, permitindo que a área de Geografia encaminhasse pedido de realização de
concurso para provimento da vaga. Em 25 de janeiro de 2012 foi encaminhada abertura de
edital para concurso público, com as seguintes caracterizações: Processo nº
23116.000824/2012-20; Edital nº 3 – CONCURSO PÚBLICO, DE 16 DE FEVEREIRO DE
2012; Unidade Acadêmica: Instituto de Ciências Humanas e da Informação – ICHI - Telefone:
(53) 32935076 – ichi.administrativa@furg.br. Área do conhecimento: Geociências, subárea
Geografia Física. Matéria(s): Geografia e Meio Ambiente, Planejamento Sócio-ambiental;
Gestão Ambiental; Metodologia da Pesquisa em Geografia. Classe/Regime de trabalho:
Adjunto/40h-DE. Requisito mínimo para ingresso: Graduação em Geografia e Doutorado em
Geografia. Número de vagas: 1. Número máximo de candidatos classificados: 5. Banca:
Professor Doutor Anderson Luis Ruhoff – Presidente; Professor Doutor Pedro de Souza
Quevedo Neto - Titular; Professora Doutora Dirce Maria Antunes Suertegaray - Titular e
Professor Doutor Ulisses Rocha de Oliveira – Suplente. Pelo exposto, propomos a
homologação da abertura de edital conforme acima descrito". Indicação 06/12. Assunto:
Recomposição das coordenações de curso. Autora: Profa. Adriana Kivanski de Senna.
Relaltório como segue: "No final do mês de janeiro de 2012 recebi o pedido de exoneração do
Prof. Pedro Quevedo Neto, da função de coordenador dos cursos de Geografia. No mês de
fevereiro contatei o prof. Ulisses Oliveira, coordenador adjunto da Geografia sobre os
encaminhamentos necessários para eleição da coordenação. O referido professor expressou
seu desejo de permanecer na coordenação até o final do ano de 2012 e o Prof. Pedro
Quevedo ficaria na coordenação adjunta, promovendo uma inversão no quadro atual. Da
mesma forma, com a criação do Programa de Pós-Graduação Profissional História assumiu a
coordenação do programa a profa. Julia Silveira Matos, até então coordenadora adjunta dos
cursos de História. A área de História reuniu-se e aprovou o nome do prof. Juarez José
Rodrigues Fuão para a coordenação adjunta dos cursos de História, até o final do ano de
2012. Considerando que o período de mandato expresso pelo prof Ulisses Oliveira será até o
final do ano; considerando que o interesse em ser coordenador adjunto da História, por parte
do prof. Juarez José Rodrigues Fuão também é até o final do ano; considerando o fato de que
promoveremos eleições para coordenador e coordenador adjunto dessas duas áreas (entre
outras do ICHI) no segundo semestre do ano em curso e considerando, por fim, a autonomia
desse conselho para decidir, excepcionalmente, as questões administrativas das
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coordenações de curso, encaminho a seguinte recomposição das coordenações de curso e
posterior envio ao Gabinete do Reitor: a) Coordenação dos cursos de Geografia = Prof.
Ulisses Oliveira e Coordenador adjunto dos cursos de Geografia = Prof. Pedro Quevedo Neto;
b) Coordenador adjunto dos cursos de História = Prof. Juarez José Rodrigues Fuão. Pelo
exposto, propomos a recomposição das coordenações de curso acima mencionadas".
Indicação 07/12. Assunto: Aprovação de edital de seleção do mestrado em História. Autora:
Profa. Adriana Kivanski de Senna. Relatório como segue: "Recebi, para análise e parecer, a
proposta de edital para seleção do mestrado em História, que terá início no 2º semestre de
2012, conforme Anexo I. Pelo exposto, indicamos para aprovação a proposta de edital para
seleção do mestrado em História, que terá início no 2º semestre de 2012, conforme anexo".
Os membros do Conselho aprovaram as indicações por unanimidade. 2. Câmara
Administrativa. Parecer 01/12. Assunto: Homologação do Resultado da Eleição para
Coordenação de Curso de Bacharelado em Arqueologia. Interessado: Artur Henrique Franco
Barcelos. Relatora: Renata Braz Gonçalves, como se segue: "A Câmara Administrativa do
Pleno do Conselho do ICHI, em 01 de março de 2012, recebeu para análise e parecer a
documentação relativa ao processo eleitoral da Coordenação de Curso de Bacharelado em
Arqueologia. Constam na documentação: a) Carta com solicitação de encaminhamento de
trâmites para homologação do resultado das eleições; b) Ata da comissão eleitoral, com
número de votos e resultados da eleição; Voto da relatora: A ata da comissão eleitoral
formada pelos membros Vanessa Barrios Quintana e Vanderlise Machado Barão informa que
a eleição ocorreu nos dias 22, 23 e 24 de novembro de 2011. Foi contabilizado o total de 41
votos, dos quais 35 são de discentes, cinco de docentes, e um de técnico-administrativo. Foi
eleito como coordenador do Curso o Professor José Alberione dos Reis e como coordenador
Adjunto o professor Artur Henrique Franco Barcelos. As listas e votos encontram-se
arquivados na coordenação de curso. Parecer: A relatora vota por homologar o resultado da
eleição para coordenação do curso de Bacharelado em Arqueologia. O mandato dos novos
coordenadores começa em 1° de janeiro de 2012 e se estende até 31 de dezembro de 2013".
Os membros do Conselho aprovaram o Parecer por unanimidade. Parecer 02/2012. Assunto:
Relatório de afastamento para pós-graduação de Gisele Dziekaniak. Interessado: Gisele
Dziekaniak. Relator: Solismar Fraga Martins. Relatório: "A  Câmara Administrativa do Pleno do
Conselho do ICHI recebeu para análise e parecer o relatório n° 007 de afastamento de
pós-graduação da professora Gisele Dziekaniak. No relatório constam o parecer 'bom' do
orientador, os créditos já cursados em número de 30,5 e os 17,5 que ainda faltam através de
12 créditos referentes a tese de doutorado e os 5,5 referentes a produção intelectual. São
relatadas algumas dificuldades quanto ao desenvolvimento do trabalho. O relator vota pela
aprovação do relatório de número sete de Gisele Dziekaniak de afastamento para doutorado.
Os membros do Conselho acompanharam o voto do relator e aprovaram o parecer por
unanimidade. 3. Câmara de Ensino. O Conselho reencaminhou o parecer 01/12 da Câmara
de Ensino para a Câmara de Extensão pois o mesmo trata-se de Projeto de Extensão e
vinculado ao SIGProj. Parecer 02/12. Assunto: Justificativa de faltas da aluna de História
Licenciatura. Interessado: Treyce Ellen Silva, do curso de História - Licenciatura. Relatora:
Cassiane de Freitas Paixão. Relaltório como segue: "A Câmara de Ensino do Conselho do
ICHI, recebeu para análise e parecer a justificativa de faltas da aluna Treyce Ellen Silva,
graduanda do curso de História. A referida aluna justifica as faltas da disciplina de Cultura Afro
Brasileira, por estar participando do Evento 'II Jornadas Formação em Museologia
Comunitária', entre 30/10 a 3/11/2011, com carga horária de 60 horas; bem como do evento
'5º. Congresso Brasileiro de Extensão Universitária' no período de 08 a 11 de novembro de
2011, constando certificado de ambas participações. Fundamentação: Conforme consta no
processo, a professora Carmem Burgerti Schiavon fundamenta, que de acordo informações
junto á Prograd, indica-se que os atestados apresentados justificam, mas não abonam as
faltas dos acadêmicos. Parecer: Pelo exposto a relatora concorda com a posição da
professora Carmem Burgert Shiavon, entendendo que as faltas estão justificadas, mas não
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devem ser abonadas". Após ampla discussão, o Conselho decidiu reencaminhar a questão a
relatora solicitando a observação do caderno de chamada da disciplina junto a Profa. Carmem
Burgerti Schiavon para observar se constam faltas fora do período justificado pela academica
e se essas tem influencia ou não na sua reprovação por falta para se pronunciar a respeito.
Parecer 03/12. Assunto: Laboratório de Informática do curso de Turismo Binacional - FURG:
práticas de ensino e monitoria. Interessada: Profa. Lígia Dalchiavon. Relatora: Cassiane de
Freitas Paixão. Relatório como segue: "A Câmara de Ensino do Conselho do ICHI, recebeu
para análise e parecer o projeto de ensino denominado Laboratório de Informática do curso de
Turismo Binacional - FURG: práticas de ensino e monitoria, cujo objetivo é oportunizar o uso
do laboratório de informática, possibilitando ações de orientação aos acadêmicos no processo
de desenvolvimento e integração dos recursos tecnológicos e de informação, além de melhor
instrumenta-los para a utilização dos recursos disponíveis no laboratório de informática do
curso de Turismo Binacional. Fundamentação: A relatora constatou que o formulário resumido
de projetos está devidamente preenchido, constando todas as etapas e práticas do projeto.
Parecer: Pelo exposto a relatora é favorável à aprovação do projeto. Os membros do
Conselho aprovaram o parecer 03/12 por unanimidade. Parecer 04/12. Assunto: Quebra de
pré requisito. Interessada: Jeanne Pereira da Silva. Relator: Cassiane de Freitas Paixão.
Relatório como segue: "A Câmara de Ensino do Conselho do ICHI, recebeu para análise e
parecer a solicitação para a conclusão da disciplina de Metodologia da Informação,
juntamente com o Trabalho de Conclusão de Curso da Arquivologia, evidenciando quebra de
pré-requisito. Na solicitação encaminhada pela interessada Jeanne Pereira da Silva, matrícula
45180, a discente afirma que tem a expectativa de formar-se com a turma que ingressou e
'compromete-se' a ser aprovada nas duas disciplinas, sendo que 'já cursou metodologia da
informação'. Fundamentação: A relatora entende que houve um período estipulado pelo
projeto político pedagógico do curso para que os alunos realizassem e fossem aprovados na
disciplina, onde a quebra de pré-requisito não estaria de acordo com esse projeto. Além disso,
entende-se que em nenhuma hipótese o discente possa 'comprometer-se a ser aprovado',
pois isso implica características didático-pedagógicas, entendidas dentro de um processo de
ensino-aprendizagem e não de uma convicção previamente estabelecida. Parecer: Pelo
exposto a relatora é contrária à solicitação de quebra de pré-requisito". Após esclarecimentos
prestados pela coordenadora do curso de Arquivologia, Profa. Luciana Souza de Brito, os
membros do Conselho acompanharam o voto da relatora por unanimidade. 4. Câmara de
Extensão. Parecer 01/12. Os membros do Conselho aprovaram por unanimidade os relatórios
de projetos, programas e eventos de extensão relatados pela Profa. Dra. Derocina Alves
Campos Sosa como segue: 1) Diagnóstico, higienização e acondicionamento de documentos
históricos da Receita Federal do Rio Grande - responsável Profª. Luciana Souza de Brito
(projeto); 2) Treinamento no Modelo Transteórico de Tratamento Grupal de Abuso de Drogas -
responsável Prof.ª Vera Torres das Neves (curso); 3) Treinamento em Craft (Community
Reinforcement and Family y Training) - responsável Prof.ª Vera Torres das Neves (curso); 4)
Treinamento de manejo de estresse para cuidadores de pacientes portadores de doença de
Alzheimer - responsável Prof.ª Vera Torres das Neves (Prestação de serviços); 5) Laboratório
de Ensino Pesquisa e Extensão em Psicologia Clínica e da Saúde - responsável Prof.ª Vera
Torres das Neves (Programa); 6) I Seminário de História e Patrimônio: diálogos e
perspectivas- responsável Prof.ª Carmem Burgert Schiavon (Evento); 7) I Seminário do Butiá:
identidade e preservação – responsável Prof. Michel Constantino Figueira (Evento); 8)
Dinamização da Biblioteca Raio de Luz -responsável Prof.ª Renata Braz Gonçalves (Projeto);
9) Ciclo de Palestras Quintas Urbanas – responsável Prof. César Augusto Ávila Martins
(Projeto); 10) II Congresso Internacional de Turismo do Extremo Sul: Turismo e
Desenvolvimento Regional – responsável Profª Juliana Niehues Gonçalves de Lima (Evento);
11) Orientação Familiar e Atendimento Psicológico (CAPSI/ NUPEBI-FURG) – responsável
Prof.ª Daniela Delias de Sousa (Projeto); 12) Conversando sobre Infância e Família -
responsável Prof.ª Daniela Delias de Sousa (Projeto); 13) Núcleo de Pesquisa e Extensão
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sobre o Bebê a Infância- NUPEBI - responsável Prof.ª Daniela Delias de Sousa (Programa);
14) Textos de Teatro: organização e descrição dos  textos de Teatro do espaço Sônia Duro/
Teatro de Arena – responsável Prof.ª Valéria Rachel Bertotti (Projeto); 15) Rio Grande e seus
Espaços de Memória: construção do Guia de Acervos da cidade de Rio Grande - responsável
Prof.ª Valéria Rachel Bertotti (Projeto); 16) Programa de Acompanhamento Discente do Curso
de Arquivologia - responsável Prof.ª Valéria Rachel Bertotti (Programa); 17) III Semana
Acadêmica de Arquivologia- Arquivos Históricos e a Diplomacia - responsável Prof.ª Valéria
Rachel Bertotti (Evento); 18) Diagnóstico do Acervo do Arquivo Público da Cidade de São
José do Norte - responsável Prof.ª Valéria Raquel Bertotti (Projeto); 19) Tratamento do Acervo
do DATC: ações preliminares com vistas à gestão e conservação de acervo – responsável
Prof.ª Luciana Souza de Brito (Projeto); 20) Gestão do acervo fotográfico da Assessoria de
Comunicação da FURG –responsável Prof.ª Luciana Souza de Brito (Projeto). 5. Câmara de
Ensino. A relatora Margarete Fagundes de Fagundes apresentou o Parecer 01/12 com o
seguinte relatório: "A Câmara de Pesquisa do Conselho do ICHI recebeu, para análise e
parecer, os projetos, com seus respectivos responsáveis, conforme relação abaixo: 01)
Vanessa Acosta de Azambuja, 'O dialeto Mergulhanês como patrimônio cultural imaterial e
como atrativo turístico de Santa Vitória do Palmar-RS, Brasil'; 02) Ligia Dalchiavon, 'A Gestão
Hoteleira Desafiando a Sazonalidade no Balneário Hermenegildo'; 03) Ligia Dalchiavon,
'Perfil, percepção e fluxo turístico: de Santa Vitória do Palmar a Punta Del Diablo'; 04) Ligia
Dalchiavon, 'Estudo da potencialidade turística dos Museus Cel. Tancredo Fernandes de
Mello, Atelier Hamilton Coelho e Eco-museu da praia do Hermenegildo'; 05) Vera Torres das
Neves, 'Estresse, envelhecimento cerebral e Demência: Um Estudo Correlacional'.
Fundamentação: O projeto de nº 01 será executado no período de 01/03/2012 a 31/12/2012.
Este projeto visa promover a salvaguarda do dialeto Mergulhanês como patrimônio imaterial e
como potencial atrativo turístico de Santa Vitória do Palmar. Fazendo parte da equipe do
referido projeto à professora Ligia e um Bolsista voluntário. Os projetos de nºs 02, 03 e 04 são
de responsabilidade da professora Ligia Dalchiavon. O Projeto nº 02 terá início em 01/03/12 e
término 31/12/12. O projeto se dará a partir do estudo de caso de uma pousada localizada no
balneário Hermenegildo. O Projeto de nº 03 teve inicio em 01/12/2011 e término em
31/12/2012. Fazendo parte da equipe, à professora Vanessa Azambuja, bolsistas
remunerados e voluntários. O projeto visa identificar neste primeiro ano através de
questionários mistos o perfil, a percepção e o fluxo turístico da região de fronteira entre Brasil
e Uruguai, entre os municípios de Santa Vitória do Palmar a Punta Del Diablo. O Projeto de nº
04 teve início em 05/01/2012 e provável término 31/12/12. Fazem parte da equipe, a
professora responsável, bolsistas e membros da comunidade. Através dos dados coletados
pelos questionários aplicados em 2011 e a temporada de verão 2012, será estudada a
potencialidade turística dos museus Cel. Trancredo Fernandes de Mello, Atelier Hamilton
Coelho e Eco-museu da Praia do Hermenegildo. O Projeto de nº 05 este projeto é permanente
desde 2010, tendo como período de execução em 2012, início 01/02/12, data provável de
término 31/12/12. Fazendo parte da equipe, a professora responsável, professor Elton e
bolsistas voluntários. Este projeto objetiva investigar a relação do estresse com a doença de
Alzheimer. Após a análise foi verificado que os citados projetos estão a contento com os
padrões da Universidade Federal do Rio Grande". Os membros do Conselho aprovaram o
relatório por unanimidade. 6. Assuntos Gerais. A Diretora do ICHI informou aos membros do
Conselho que tem recebido solicitações de quotas do orçamento para eventos, palestrantes,
passagens, diárias e reiterou que ainda não houve a distribuições orçamentária entre as áreas
e não há previsão do valor que será distribuido ao Instituto. Sendo assim, foi levantado que foi
atribuida a Câmara Administrativa a construção de uma matriz de distribuição orçamentária. A
Presidente da Câmara informou aos presentes que foi consultado o Administrador do Instituto
e que em conjunto será adotada a matriz utilizada na Universidade com pequenas alterações
especificas do Instituto e a mesma será apresentada aos membros do Conselho em momento
posterior. O Conselheiro Solismar Fraga Martins colocou aos presentes a situação de um
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mestrando de pós-graduação da Geografia. O academico está com os prazos de defesa da
dissertação, segundo os critérios adotados pela Capes e pelos quais o Programa é avaliado,
ultrapassados. Foi constatado num primeiro momento que faltava a nota de uma disciplina
sem a qual o referido academico não atingiria os créditos necessários para efetuar a defesa
da dissertação, disciplina esta ministrada no ano de 2009. Num segundo momento, ao
pesquisar  o histórico escolar do mestrando, foi constatado que na mesma disciplina aparecia
o conceito B, atribuida pelo professor responsável da disciplina. Em vista disso foi solicitado a
Diretora uma explicação por escrito dos motivos que levaram o professor alterar a nota do
aluno. A Diretora disse que a alteração de nota no sistema é comum por falhas e enganos,
mesmo que decorram anos do fato. Após ampla discussão foi decidido pelo Conselho que
qualquer alteração de nota que não seja do período letivo atual ou subsequente deve ter uma
justificativa do docente acompanhada da apresentação do caderno de notas. 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

MSc. Nelson Pereira Theodosio
Secretário 
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