
                      

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  

 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG  
 INSTITUTO DE CIÊNCIAS HUMANAS E DA INFORMAÇÃO  

   
 

                      

 Av. Itália, km 8, Bairro Carreiros,  Rio Grande - RS, CEP: 96201-900

Homepage: http://www.ichi.furg.br        Fone (53) 3293-5076 / (53) 3293-5123  

ATA N.  2/2012

Aos dezessete dias do mês de abril de 2012, às 14:00 horas, na sala 4217 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 Conceição Dias Miranda, Angélica Corvello Schwalbe, Sabrina da Rosa Freitas,
Cassiane de Freitas Paixão, Derocina Alves Campos Sosa, Egeu Gomez Esteves, Ieda Maria
Monte, José Alberione dos Reis, Julia Silveira Matos, Karen Eidelwein, Ligia Dalchiavon,
Jorge Alberto Soares Cruz, Luis Henrique Torres, Margarete Fagundes de Fagundes, Martial
Raymond Henri Pouguet, Nelson Pereira Theodosio, Renata Braz Gonçalves, Rossana Telles
Madruga, Solismar Fraga Martins, Ulisses Rocha de Oliveira, Valéria Raquel Bertotti e Vera
Torres das Neves. Justificaram a ausência os membros Eloisa Helena Santos da Silva,
Juliana Niehues Gonçalves de Lima, Rafael Dalle Nogare de Arruda e Rosilene Mendonça
Dutra. A Diretora iniciou a reunião com informes sobre a questão do pagamento e retirada da
URP para os servidores que a recebem a partir do próximo mês por decisão judicial. Informou
também que as bolsas remuneradas de Ensino, Pesquisa, Extensão e Monitoria seguirão o
mesmo rito administrativo das bolsas Permanência, ou seja, será feito registro via sistema e,
por último, assinalou que o processo sobre o Convênio entre FURG e FAURG baixou em
diligência pelo Coepe. A seguir foram apresentados os pareceres da 1. Câmara
Administrativa. Foi aprovado o Parecer 03/2012 sobre o Arquivologia - LARQ. O referido
regimento compõem-se de quatro capítulos com a vinculação institucional, finalidades,
estrutura, coordenação e disposições transitórias, estando os mesmos de acordo com os
Regimentos do ICHI e Geral da FURG. A seguir, foi apresentado a Proposta de Planilha de
Distribuição Orçamentária para o ano corrente pela presidente da Câmara Administrativa,
Profa. Renata Braz Gonçalves, tendo como base a planilha utilizada pela Instituição sendo
feita algumas alterações em função das especificidades do Instituto. Após a resolução de
algumas dúvidas, a proposta foi disponibilizada a todos os presentes para ser analisada por
cada área e receber considerações e retorno ao Administrador do ICHI para considerações do
Conselho. 2. Câmara de Ensino. Foi aprovado pelo Conselho o Parecer 04/2012, relatado
pela técnica Angélica Corvello Schwalbe e os seguintes relatórios de Projetos de Ensino: 1)
Segurança da Informação e Software Livre, sob a responsabilidade da professora Luciana
Souza de Brito; 2) Laboratório de Informática do Curso de Turismo Binacional-FURG, sob
responsabilidade da professora Ligia Dalchiavon; 3) Diretrizes metodológicas para a produção
do trabalho acadêmico no curso de Turismo Binacional – FURG, sob responsabilidade da
professora Ligia Dalchiavon. Foi aprovado pelo Conselho o Parecer 05/2012, relatado pelo
Prof. José Alberione dos Reis e os seguintes relatórios de Projetos de Ensino: 1) Grupo de
Estudos – A criança na escola: construindo um novo olhar sobre a relação entre as práticas
pedagógicas e o desenvolvimento psicológico infantil e adolescente, sob a responsabilidade
da professora Daniela Delias de Sousa; 2) Cinema, História e Cultura, sob a responsabilidade
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do professor Fernando Comiran; 3) Projeto de Monitoria em Arqueologia do Capitalismo, sob
responsabilidade da professora Beatriz Valadão Thiesen. Foi aprovado pelo Conselho o
Parecer 06/2012, relatado pela Profa. Cassiane de Freitas Paixão que trata do projeto
intitulado “Azulejos portugueses da época: Cronologia, Estilos e Degradação”, sob a
responsabilidade da professora Beatriz Valladão Thiesen. Foi aprovado pelo Conselho o
Parecer 07/2012, relatado pela Profa. Cassiane de Freitas Paixão que trata do projeto
intitulado “Grupo de Estudos do Núcleo de Análise Urbanas”, sob a responsabilidade de
Elisângela de Felippe Rodrigues da Silveira. O Conselho aprovou o Parecer 08/2012, relatado
pela Profa. Cassiane de Freitas Paixão que trata do projeto intitulado “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 Souza. A relatora
Cassiane de Freitas Paixão apresentou o Parecer 09/2012, sobre a justificativa de faltas da
aluna de História Licenciatura Treyce Ellen Silva, 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. Conforme consta no processo, a professora
Carmem Schiavon fundamenta, que de acordo com informações junto à PROGRAD, indica-se
que os atestados apresentados justificam, mas não abonam as faltas dos acadêmicos, sendo
anexado o caderno de chamadas indicando que o número de faltas excede 25% com ou sem
a participação nos referidos eventos. Pelo exposto a relatora concorda com a posição da
professora Carmem Schiavon entendendo que as faltas estão justificadas, mas não devem
ser abonadas.” O Conselho do ICHI aprovou por unanimidade o parecer apresentado. Foi
aprovado pelo Conselho o Parecer 10/2012, relatado pela Profa. Cassiane de Freitas Paixão
sobre o relatório de atividade de monitoria da aluna Alana Soares Albuquerque, no período
entre 06/08/2011 a 30/11/2011 da disciplina de Psicologia Social, sob responsabilidade da
Profa. Susana Ines Molon. A relatora Cassiane de Freitas Paixão apresentou ao Conselho o
Parecer 11/2012, que trata da alteração de disciplinas nos cursos de Direito, Enfermagem e
Letras nas áreas de Sociologia e Psicologia, como segue: “A Câmara de Ensino do Conselho
do ICHI, recebeu para análise e parecer a solicitação para manifestação do instituto referentes
às seguintes mudanças curriculares: 1) Curso de Letras: solicita a implementação a partir de
2013 das disciplinas de: a) Elementos Sociológicos (09437) - 1º Semestre - 2h/a, semestral; b)
Psicologia da Educação (10518) - 2º Semestre - 4h/a, semestral; 2) Curso de Enfermagem: a)
Criação da disciplina Sociologia, com carga horária de 2h/a, semestral em substituição à
disciplina Sociologia I - com carga horária de 4h/a, semestral; b) Mudança de QSL na
disciplina de Psicologia da Saúde e do Desenvolvimento, onde a mudança é sugerida para o
primeiro semestre. 3) Curso de Direito: a) Criação da disciplina de Sociologia aplicada ao
Direito, com carga horária total de 60 horas, semanal de 2h/a, 4 créditos, sendo ofertada no
segundo ano, em substituição às disciplinas de Sociologia Geral (9584) e Sociologia Jurídica
(9568); b) Manter a disciplina de Psicologia Aplicada ao Direito (09312), com carga horária
total de 60 horas, semanal de 2 horas e com total de 4 créditos, ofertada no terceiro ano. Voto
da relatora: A câmara entrou em contato com as áreas de sociologia e de psicologia, que
encaminharam as seguintes autorizações: a) a área de Sociologia encaminha o seguinte: No
que se refere à disciplina 09437 do curso de Letras, ela já é ofertada nesse semestre e com
essa carga horária. No entanto, a área esclarece que não é mais possível dividir a disciplina
em dois dias semanas (uma h/a) por dia, como está sendo realizado esse semestre. A
disciplina de Sociologia indicada pelo curso de Enfermagem não foi aprovada pela área,
sendo encaminhada uma proposta de mudança na oferta da disciplina para a coordenação do
curso de Enfermagem. Posteriormente, a área de Sociologia foi comunicada de que a nova
disciplina será de Introdução às Ciências Sociais, com 3h/a, semestral. No que se refere à
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mudança no curso de Direito, a área de sociologia, consultando a professora responsável
pelas disciplinas, não concorda com a mudança, mas está aberta a discutir novas propostas;
b) Na área de psicologia recebemos as seguintes decisões: No que diz respeito à mudança de
QSL no curso de Enfermagem, o comitê assessor da psicologia indicou a aprovação da
mudança. A disciplina ministrada ao curso de Letras (10518) também foi aprovada pelo
Comitê Assessor e quanto a disciplina de Psicologia Aplicada ao Direito, a coordenação não
concorda com a mudança, mas está aberta a discutir novas propostas.” O Conselho aprovou
por unanimidade o parecer da relatora. 3. Câmara de Extensão. Foi aprovado pelo Conselho
o Parecer 02/2012, relatado pela Profa. Derocina Alves Campos Sosa que trata de um
conjunto de relatórios de Projetos, Programa e Eventos de Extensão, como segue: 1) Curso
de Introdução à Informática, sob responsabilidade do Prof. Rodrigo Aquino de Carvalho; 2)
Curso de Introdução ao Desenvolvimento de competências informacionais: recuperação e
avaliação da informação e identificação de fontes, sob responsabilidade do Prof. Rodrigo
Aquino de Carvalho; 3) Evento Ciclo de Palestras Quintas Urbanas, sob responsabilidade do
Prof. César Augusto Ávila Martins; 4) Programa Permanente em Arqueologia Colaborativa -
ProPAC – LEPAN, sob a responsabilidade da Técnica Vanderlise Machado Barão; 5)
Programa Laboratório de Tecnologia da Informação Documentária como instrumento para
alfabetização informacional e inclusão digital, sob a responsabilidade do Prof. Rodrigo Aquino
de Carvalho. Foi aprovado pelo Conselho o Parecer 03/2012, relatado pela Profa. Angélica
Conceição Dias Miranda que trata do Evento Ciclo de Palestras Quintas Urbanas sob a
responsabilidade da Profa.  Elisângela de Felippe Rodrigues da Silveira. Foi aprovado pelo
Conselho o Parecer 04/2012, relatado pela Profa. Angélica Conceição Dias Miranda que trata
sob a I Semana Acadêmica do Curso de Turismo Binacional: Turismo – Interdisciplinaridade e
desenvolvimento sustentável sob responsabilidade da Profa. Ligia Dalchiavon, Foi aprovado
pelo Conselho o Parecer 05/2012, relatado pela Profa. Angélica Conceição Dias Miranda que
trata do Programa “Minha terra tem Palmares onde vive o Mergulhão - resgate sociocultural e
formação para o turismo, sob responsabilidade da Profa. Ligia Dalchiavon. Foi aprovado pelo
Conselho o Parecer 06/2012, relatado pela Profa. Angélica Conceição Dias Miranda que trata
do Programa Laboratório de Tecnologia da Informação Documentária como instrumento para
letramento informacional e inclusão digital, sob responsabilidade do Prof. Rodrigo Aquino de
Carvalho. Foi aprovado pelo Conselho o Parecer 07/2012, relatado pela Profa. Angélica
Conceição Dias Miranda, que trata do Programa Centro de Estudos Psicológicos sobre
Meninos e Meninas de rua, sob responsabilidade da Profa. Simone dos Santos Paludo. Foi
aprovado pelo Conselho o Parecer 08/2012, relatado pela Profa. Angélica Conceição Dias
Miranda que trata do Projeto Vivências e Memórias do Bairro Santa Rita: diálogos entre
pessoas e coisas na construção de uma comunidade, sob responsabilidade da Técnica
Vanderlise Machado Barão. O Conselho aprovou por unanimidade o Parecer 09/2012,
relatado pela Profa. Angélica Conceição Dias Miranda que trata do Programa Permanente em
Arqueologia Colaborativa – ProPac – LEPAN, sob responsabilidade da Técnica Vanderlise
Machado Barão. O Conselho aprovou o Parecer 10/2012, relatado pela Profa. Angélica
Conceição Dias Miranda que trata do Projeto Vivenciando e aprendendo com as terras de
nossos avós: estudos sobre memória e territorialidade Guarani na costa brasileira meridional,
sob a responsabilidade da Técnica Vanderlise Machado Barão. O Conselho aprovou o
Parecer 11/2012, relatado pela Profa. Angélica Conceição Dias Miranda que trata do
Revitalização do Acervo do LEPAN de responsabilidade da Professora Vanessa Barrios
Quintana. 4. Câmara de Pesquisa. O Conselho do ICHI aprovou o Parecer 02/2012 da
Câmara de Pesquisa, relatado pelo Prof. Martial Raymond Henri Pouguet com apresentação
dos seguintes relatórios de projetos: 1) Os dragões no Rio Grande do Sul: mitificação e
historiografia; 2) Revolução Federalista: história e historiografia; 3) Fontes para o estudo da
História do rio Grande do Sul no acervo da Biblioteca Rio-Grandense; 4) Visões do rio Grande
do Sul: a Capitania/Província sob o prisma europeu no século XIX; 5) Imprensa e discurso:
fundamentos históricos do jornalismo sul-rio-grandense; 6) Tópicos de História das Relações
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Internacionais do Brasil; 7) Criação de identidades: o nacional e o regional na construção de
discursos historiográficos no Rio Grande do Sul; 8) Do paraíso ao inferno: visões do feminino
no Rio Grande do Sul no século XIX; 9)        História e monumentos: estatuária e construções
ideológicas na cidade do Rio Grande; 10) Porto e Barra do Rio Grande: uma secular
aspiração que se tornou realidade; 11) Olhares impressos - a República brasileira sob o
prisma da imprensa lusitana: repercussões e ruptura diplomática (1889-1895); 12) Turismo,
História e Comunicação: um estudo multidisciplinar, todos sob responsabilidade do Prof.
Francisco das Neves Alves; 13) Economia Solidária em Rio Grande e Pelotas, sob
responsabilidade da Profa. Elisângela de Felippe Rodrigues da Silveira; 14) Paisagens e
identidades: a modernidade riograndina sob a responsabilidade da Profa. Beatriz Valladão
Thiesen; 15) Charqueada e escravidão em Rio Grande, sob responsbilidade das Profas
Marcia Naomi Kuniochi e Beatriz Valladão Thiesen; 16) Projeto de diagnóstico e
monitoramento arqueológicos das obras de restauro do prédio da alfândega do Porto do Rio
Grande, RS, sob responsabilidade da Profa. Beatriz Valladão Thiesen; 17) Espaço pampeano:
história, fronteiras e culturas; 18) Cultura e política no Mundo Antigo, ambos sob
responsabilidade do Prof. Jussemar Weiss; 19) Aspectos psicológicos e indivíduos que
participaram de expedições à Antártica - Revisão sistemática - 2000-2010 sob
responsabilidade da Profa. Marilene Zimmer; 20) A importância dos Museus Cel. Tancredo
Fernandes Mello, Atelier Hamilton Coelho e Eco-Museu da Paria do Hermenegildo no
processo de desenvolvimento turístico dos campos neutrais sob responsabilidade da Profa.
Ligia Dalchiavon; 21) Aspectos biopsicossociais da gravidez adolescente: estudo longitudinal
da gestação ao segundo ano de vida da criança sob responsabilidade da Profa. Daniela
Delias de Sousa; 22)       Minuto turismo e 23) Café com o autor, ambos sob responsabilidade
da Profa. Juliana Niehues Gonçalves de Lima; 24) Políticas de integração Brasil/Uruguai -
experiências históricas e perspectivas contemporâneas sob responsabilidade do Prof.
Fernando Comiran e 25) A história dos professores de história sob responsabilidade do Prof.
Jussemar Weiss bem como o Projeto “Análise do mercado de agências de turismo emissivo
de Santa Vitória do Palmar/RS – Brasil”, sob responsabilidade da Profa. Vanessa Acosta de
Azambuja. O Conselho do ICHI aprovou o Parecer 03/2012, relatado pelo Prof. Egeu Gomez
Esteves que trata dos seguintes relatórios de projetos como segue: 1) Cerâmica comum e
cerâmica vidrada: proposta de tipo-cronologia regional (relatório 2011) e 2) Intercâmbios e
geopolítica no litoral sul, no período pré-colonial até o contato. (relatório 2011), ambos sob
responsabilidade do Prof. Martial Raymond Henri Pouguet, bem como os projetos abaixo
relacionados: 1) Intercâmbios e geopolítica no litoral sul, no período pré-colonial até o contato;
2) Cerâmica comum e cerâmica vidrada: proposta de tipo-cronologia regional, ambos de
responsabilidade do Prof. Martial Raymond Henri Pouguet; 3) O Concerto Internacional na
primeira metade do século XIX, sob responsabilidade do Prof. Fernando Comiran; 4) Relações
raciais na Universidade: uma pesquisa sobre trabalhos científicos produzidos nos últimos 5
anos nas universidades do Rio Grande do Sul; 6) Os impactos sociais e educacionais da
reestruturação da educação superior no Rio Grande do Sul, ambos de responsabilidade da
Profa. Cassiane de Freitas Paixão; 7) Paisagens e identidades: a modernidade riograndina de
responsabilidade da Profa. Beatriz Valladão Thiesen e 8) Economia Solidária em Rio Grande
e Pelotas sob a responsabilidade da Profa. Elisângela de Felippe Rodrigues da Silveira. 5.
Indicação. Foi aprovada pelo Conselho do ICHI a Indicação 08/2012 com o encaminhamento
ad referendum do projeto de “Sensoriamento remoto aplicado ao monitoramento da
ocorrência de secas no estado do RS”, sob a responsabilidade do professor Anderson Ruhoff.
Foi aprovada pelo Conselho do ICHI a Indicação 09/2012 que trata da criação, lotação e
oferta das disciplinas como segue: 1) Nome da disciplina: Aspectos históricos, socioculturais e
tecnológicos do rádio e a educação; Carga horária: 15 horas; créditos: 01; Lotação: ICHI;
Código: a determinar; Professor responsável: Paulo Gomes de Sousa Filho. Ementa: Rádio e
seu papel na construção de ecossistemas comunicativos; Histórico do rádio: mudanças de
tecnologia, formatos e conteúdos ao longo dos anos e suas implicações socioculturais;
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Utilização do rádio: aspectos sociais, culturais e educativos; Possibilidades para a
implantação de uma rádio na escola; 2) Nome da disciplina: Convergência das Mídias; Carga
horária: 30 horas; créditos: 02; Lotação: ICHI; Código: a determinar; Professor responsável:
Paulo Gomes de Sousa Filho. Ementa: Análise das potencialidades da convergência das
mídias na educação bem como dos papéis dos professores, alunos e demais envolvidos no
processo de ensino e aprendizagem como autores e designers de projetos; Integração dos
meios de comunicação na prática pedagógica: reflexão sobre as possibilidades de uso no
contexto escolar. Foi aprovada pelo Conselho do ICHI a Indicação 010/2012 que trata da
aprovação dos atos para seleção de professor substituto nas áreas de Arquivologia e História,
conforme relatório da Diretora: “Em 03 de abril de 2012, através do Mem. 92/2012 do ICHI,
encaminhamos à Progep a aprovação e indicação de contratação de professor substituto,
área de Arquivologia, como segue: ‘...Processo nº 23116.00136/2012-11, Matérias/Disciplinas:
Política e Legislação em Arquivos; Mostras e Exposições; Classificação Arquivística; Projeto e
sistemas de arquivo, objeto do edital 14/2012, tendo como aprovado: Mateus de Moura
Rodrigues (1° lugar) com nota final 6,01, indicando-o para contratação’. Em 04 de abril de
2012, através do Mem. 76/2012 do ICHI, encaminhamos à Progep a aprovação e indicação de
contratação de professor substituto, área de História, como segue: ‘...Processo nº
23116.001170/2012-51, Matérias/Disciplinas: Metodologia do Ensino de História, Práticas
Pedagógicas em História, Estágios Supervisionados tendo como aprovados em ordem de
classificação: 1º) Graciele Martini de Azevedo (média 6,20); 2º) Tiago Fonseca dos Santos
(média 6,14); 3º) Marisa Barreto Pires (média 6,06), 4º) Adriana Matos de Carvalho (média
6,04) e 5º) Amélia Terezinha Brum da Cunha (média 6,0). Outrossim, indicamos para
contratação a candidata aprovada em primeiro lugar, Graciele Martini de Azevedo’.” 6.
Assuntos Gerais. O Prof. Egeu Gomez Esteves informou aos presentes a manifestação
favorável da área de Psicologia sobre o afastamento para pós-graduação, Doutorado, do Prof.
Augusto Duarte Faria condicionado à liberação pela PROGRAD para contratação de professor
substituto, em não havendo, não haverá liberação do professor. Os membros do Conselho do
ICHI aprovaram e concordaram com a posição da área da Psicologia. 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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