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 REUNIÃO ORDINÁRIA 
 
Aos treze dias do mês de outubro de 2012, às 14:00 horas, na sala 4102 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, Bianca Beatriz Roqué, 
Derocina Alves Campos Sosa, Egeu Gomez Esteves, Julia Silveira Matos, Juliana Niehues 
Gonçalves de Lima, Karen Eidelwein, Ligia Dalchiavon, Leni Beatriz Correia Colares, Luciana 
Souza de Brito, Luiz Henrique Torres, Margarete Fagundes de Fagundes, Nelson Pereira 
Theodosio, Renata Braz Gonçalves, Jussara Mantelli e Ulisses Rocha de Oliveira. Justificaram 
a ausência: Cassiane de Freitas Paixão, Eloisa Helena Santos da Silva, Ieda Maria Monte, 
José Alberione dos Reis, Juliana Niehues Gonçalves de Lima, Rafael Dalle Nogare de Arruda, 
Rosilene Mendonça Dutra, Rossana Telles Madruga, Valéria Raquel Bertotti e Vera Torres das 
Neves. Dando início a reunião, a Diretora do Instituto de Ciências Humanas e da Informação 
colocou em discussão a seguinte pauta: 1. Câmara de Ensino. Foi aprovado por 
unanimidade, com as ressalvas, o Parecer 019/2012, relatado pela conselheira Cassiane de 
Freitas Paixão como segue: “A Câmara de Ensino do Conselho do ICHI recebeu para análise 
e parecer o  projeto de ensino “Normas Técnicas e Orientações práticas para a elaboração e 
formatação de trabalhos científicos para acadêmicos do curso de Turismo Binacional”. O 
projeto tem como objetivo trabalhar as normas da ABNT, escrita acadêmica, métodos de 
pesquisa e modelo de artigo, resumo, relatório de pesquisa, pôster, fichamento e resenha. O 
projeto apresenta os requisitos necessários para análise e aprovação, no entanto, a relatora 
indica que a responsável pelo projeto realize a verificação e correção das datas. Nos itens 
1.3.1; 1.3.2; 3.5 e 4.2 as datas para início, fim, cronograma e inscrição não estão corretas. 
Dentro das condições estabelecidas para verificação e correção a relatora vota pela 
aprovação do projeto.” 2. Câmara de Extensão.  A conselheira Derocina Alves Campos Sosa 
solicitou alteração na ordem de apresentação dos pareceres para uma melhor compreensão 
dos mesmos, ou seja, primeiro a aprovação dos projetos e depois a aprovação do relatório dos 
projetos. Em vista disto foi apresentado em primeiro lugar o Parecer 017/2012 que trata de 
Programas, Cursos e Eventos de Extensão propostos. Uma vez que estão discriminadas as 
ações desenvolvidas com o respectivo detalhamento das atividades acadêmicas, culturais, 
pessoal envolvido e públicos atendidos foram aprovadas as seguintes atividades: Evento “31ª 
Reunião do Fórum Gaúcho pela melhoria das Bibliotecas Escolares e Públicas”, de 
responsabilidade da Profª. Renata Braz Gonçalves; Evento “Exposições Museológicas: 
planejamento, comunicação e avaliação”, de responsabilidade do Prof. Mateus de Moura 
Rodrigues; “Curso de Planejamento, Organização e Execução de Eventos”, de 
responsabilidade da  Profª. Juliana Niehues Gonçalves de Lima e a participação como 
Coordenadora Adjunta da Profa. Denise Maria Maciel Leão do Projeto “NUTI – Núcleo 
Universitário da Terceira Idade”. Foi aprovado por unanimidade o Parecer 016/2012 que trata 
do relatório do Evento “31ª Reunião do Fórum Gaúcho pela melhoria das Bibliotecas Escolares 
e Públicas”, coordenado pela Prof.ª Renata Braz. 3. Indicações.  Foi aprovada por 
unanimidade a Indicação 022/2012 com o seguinte teor: “Recebi, para análise e 
encaminhamentos, os processos de solicitação de afastamento para realização de pós-
graduação dos professores Francisco das Neves Alves (pós-doc) e Fabiano Couto da Silva 
(doutorado). Em ambos os casos houve a aprovação dos Comitês Assessores (História e 
Biblioteconomia, respectivamente). Pelo exposto, propomos a aprovação da liberação para 
realização de pós-graduação dos professores Francisco das Neves Alves (Processo: 
23116.004687/2012-01) e Fabiano Couto da Silva (Processo: 23116.004544/2012-91), 
previstas no plano de capacitação docente do ICHI”. Foi aprovada por unanimidade a 
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Indicação 023/2012 com alteração curricular no curso de Psicologia como segue: “Recebi, 
para análise e parecer, a proposta de alteração curricular no curso de Psicologia. A proposta 
atende a deliberação da FURG sobre alteração curricular (07/2008 – COEPE). Pelo exposto, 
propomos a aprovação da proposta de alteração curricular no curso de Psicologia, conforme 
anexo I. O Prof. Egeu Gomez Esteves informou aos presentes que as alterações feitas são 
pontuais, sendo uma continuidade dos ajustes realizados em 2011, tratando-se mais de uma 
semestralização das disciplinas e ampliação da oferta de disciplinas optativas. Em relação a 
licenciatura de Psicologia o Prof. Egeu Gomez Esteves informou que segundo os Parâmetros 
Curriculares Nacionais de Psicologia propõe que a licenciatura seja oferecida durante o curso 
de bacharelado como curso complementar. Tendo em vista que nenhum bacharelado ofereceu 
essa modalidade ainda, a área de Psicologia resolveu aguardar uma melhor definição da 
questão pelas instâncias superiores. Foi aprovada por unanimidade a participação das 
Professoras Ligia Dalchiavon e Vanessa Acosta de Azambuja no projeto de extensão/curso  
“Curso de Formação Continuada para professores das escolas da fronteira Chuí-Chuy 
integradas ao Programa Escolas Interculturais da Fornteira (PEIF)”, sob a responsabilidade do 
professor Raymundo da Costa Olioni do ILA conforme Indicação 024/2012. 4. Proposta de 
Curso de Especialização Lato sensu de “Produção de Material Didático para a 
Diversidade” à distância.  A conselheira Julia Silveira Matos apresentou para o Conselho a 
proposta de curso de Especialização Lato sensu na modalidade à distância denominado 
“Produção de Material Didático para a Diversidade”. Explicou que o referido curso já foi 
oferecido na modalidade à distância como aperfeiçoamento e que agora será oferecido na 
modalidade a distância como especialização. A referida proposta encontra-se no Anexo II e foi 
aprovada pelo Conselho do ICHI por unanimidade. 5. Proposta de Curso de Graduação à 
distância de Licenciatura em História. A Diretora do ICHI apresentou para o Conselho a 
proposta de curso de Graduação na modalidade à distância de Licenciatura em História, 
discriminando a carga horária, disciplinas, docentes e número de vagas, ou seja, a estrutura 
do curso conforme consta no Anexo III. O mesmo foi aprovado por unanimidade pelos 
membros do Conselho do ICHI. 6. Assuntos Gerais.  A Conselheira Derocina Alves Campos 
Sosa solicitou a palavra para informar que foi enviado para o email de todos os docentes e 
técnicos do ICHI o site da chapa que está concorrendo a direção do Instituto contendo as 
propostas e diretrizes que estão sendo discutidas com todas as áreas. 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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