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REUNIÃO ORDINÁRIA 
 
Aos dezoito dias do mês de dezembro de 2012, às 14h00min, 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, 
Angélica Conceição Dias Miranda, Angélica Corvello Schwalbe, Bianca Beatriz Roqué, 
Derocina Alves Campos Sosa, José Alberione dos Reis, Julia Silveira Matos, Karen Eidelwein, 
Ligia Dalchiavon, Luciana Souza de Brito, Luiz Henrique Torres, Margarete Fagundes de 
Fagundes, Martinal Raymond Henri Pouguet, Renata Braz Gonçalves, Rossana Telles 
Madruga, Solismar Fraga Martins, Ulisses Rocha de Oliveira, Valéria Raquel Bertotti e demais 
convidados. Justificaram a ausência: Ieda Maria Monte e Cassiane de Freitas Paixão. Dando 
início à reunião, a Diretora do Instituto de Ciências Humanas e da Informação, Adriana 
Kivanski de Senna, colocou em discussão a seguinte pauta: 1. Câmara Administrativa: foi 
avaliado o Parecer 019/2012, relatado pela conselheira Luciana Souza de Brito e Renata Braz 
Gonçalves como segue: “A Câmara Administrativa do ICHI recebeu para análise e parecer o 
Regimento do Programa de Pós Graduação da Geografia - PPGEO, referente a “Alteração do 
Regimento Interno do PPGEO/FURG”. Após a sua avaliação as relatoras sugerem alterar a 
redação do Art. 4º, onde se lê: “e eleitos dentre  os decentes e discentes” que ajuste-se para 
“e eleitos pelos  docentes e discentes”. O Prof. Solismar Fraga Martins solicitou a avaliação do 
Conselho para suprimir, do Regimento Interno do PPGEO, o Artigo 34, a saber: “Art. 34 - O 
processo de seleção obedecerá e constará dos seguintes pontos e critérios: § 1º - Primeira Etapa 
(Eliminatória) Prova escrita de Conhecimentos Gerais em Geografia que deverá ser elaborada pela 
Comissão de Seleção. O peso dessa etapa com relação ao resultado final do processo seletivo é 4 
(quatro) e o ponto de corte é 5(cinco) de 10(dez). § 2º - Segunda Etapa - (Eliminatória) Avaliação dos 
Pré-Projetos de Pesquisa com base na proposta de investigação acadêmica. O Pré-Projeto de 
Pesquisa, de autoria do candidato, deve abordar sobre um tema escolhido para desenvolvimento da 
dissertação e, consequentemente, que seja pertinente a uma(s) Linha(s) de Pesquisa. O peso dessa 
etapa com relação ao resultado final do processo seletivo é 3 (três).”, sob a justificativa de que as 
diretrizes de seleção poderia constar no edital. A Prof.ª. Julia Silveira Matos concordou com a 
colocação  do Prof. Solismar Fraga Martins. Posto em votação, o Conselho aprovou por 
unanimidade a supressão do Art. 34, as alterações de redação do Art. 4 e a provação do 
Regimento Interno do PPGEO/FURG. 2. Câmara de Extensão: a Câmara de Extensão do 
ICHI recebeu para a avaliação os Pareceres 018/2012 e 19/2012. Os pareceres foram  
relatados pela Prof.ª. Derocina Alves Campos Sosa, e aprovados por unanimidade pelos 
conselheiros. Parecer 18/2012  refere-se a Projetos, Programa e Evento de Extensão, sendo 
que os trabalhos discriminam as ações desenvolvidas com o detalhamento das atividades 
acadêmicas, culturais, pessoal envolvido e público atendido. Projetos avaliados: a) Sport Club 
Rio Grande: organização e preservação do documentos do Fundo Memorial Johannes 
Christian Moritz Minnemann - responsável Prof.ª. Roberta Pinto Medeiros. b) Arquivando 
FAMED: repensando e otimizando a prática de arquivos da FAMED- FURG- responsável Prof. 
Lizandro Mello Pereira c) Horta saudável: o ciclo do alimento na Escola- responsável Prof.ª. 
Jussara Mantelli d) Divulgação do Curso de Arquivologia da FURG- responsável Prof.ª 
Roberta Pinto Medeiros e) I Encontro de Antropologia das Populações Costeiras e Saberes 
Tradicionais- responsável Prof. Gianpaolo Adomilli. Parecer 19/2012  avaliação de relatórios, 
sendo um de projeto e outro de evento de extensão discriminados: a) Tratamento do acervo 
do DATC: ações preliminares com vistas à gestão e conservação do acervo.- responsável 
Prof.ª. Luciana Souza de Brito b) 1º Seminário de Ensino de Arquivologia do Rio Grande do 
Sul- responsável Prof.ª. Valéria Raquel Bertotti. 3. Câmara de Pesquisa: a Câmara de 
Pesquisa do Conselho do ICHI recebeu, para análise e parecer os relatórios e projetos, 
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relatados pela conselheira Margarete Fagundes, registrados no Parecer 09/2012  que foram 
aprovados por unanimidade pelo Conselho. Relatórios sob responsabilidade do Prof. 
Francisco das Neves Alves  a) Os Dragões no Rio Grande do Sul: mitificação & historiografia; 
b) Revolução Federalista: história & historiografia; c) Fontes para o estudo da História do Rio 
Grande do Sul no acervo da Biblioteca Rio-Grandense; d) Visões do Rio Grande do Sul: a 
Capitania/Província sob o prisma europeu no século XIX; e) Tópicos de História das Relações 
Internacionais do Brasil; f) Imprensa e discurso: fundamentos históricos do jornalismo sul-rio-
grandense; g) Criação de identidades: o nacional e o regional na construção de discursos 
historiográficos no Rio Grande do Sul; h) Do paraíso ao inferno: visões do feminino no Rio 
Grande do Sul do século XIX; i) História e monumentos: estatuária e construção ideológica na 
cidade do Rio Grande; j) Porto e Barra do Rio Grande: uma secular aspiração que se tornou 
realidade; e, k) Olhares impressos – a república brasileira sob o prisma da imprensa lusitana: 
repercussões e ruptura diplomática (1889-1895). Projetos aprovados  e os respectivos 
responsáveis, conforme segue: a) Mundo do Trabalho no Meio Rural do Rio Grande do Sul, 
sob responsabilidade do Prof.ª. Jussara Mantelli; b) Projeto de Monitoramento Arqueológico 
das Obras de Instalação do Oceanário Brasil, Município do Rio Grande, RS, sob 
responsabilidade do Prof.ª. Beatriz Valladão Thiesen; e, c) “Memória da Barbárie”: 
autoritarismo e totalitarismo, seus reflexos sociais e a sala de aula, sob responsabilidade do 
Prof. Rodrigo Santos de Oliveira. 4. Indicações: Foi aprovada por unanimidade a Indicação 
024/2012 do ad referendum com o seguinte teor: a) Programa de Extensão: “Programa de 
Assessoramento aos Arquivos da Superintendência do Porto do Rio Grande (SUPRG)”, sob 
responsabilidade da Profa. Luciana Souza de Brito; b) Projeto de Extensão: “Formação e 
Qualificação da Equipe Técnica Multidisciplinar no Contexto do Plano de Ação de Educação 
Ambiental com vista à implementação da Gestão Ambiental Integrada do Porto do Rio 
Grande”, sob responsabilidade do Prof. José Vicente de Freitas; c) O Termo de Cooperação 
entre a FURG e 15 Instituições estrangeiras, do projeto internacional Interdisciplinary 
Modelling of Climate Change in Coastal Western Antarctica - Network for Staff Exchange and 
Training (IMCONet), sob responsabilidade do Prof. Jorge Arigony Neto.   Foi aprovado por 
unanimidade a Indicação 025/2012, referente a aprovação dos atos para a seleção de 
professor substituto, área de Psicologia, contendo o seguinte teor: “Em 10 de dezembro de 
2012, através do Mem. 261/2012 do ICHI, encaminhamos à Progep a aprovação e indicação 
de contratação de professor substituto, área de Psicologia, como segue: processo 
23116.005187/2012-88 de seleção para contratação temporária  na área de Psicologia com a 
aprovação da candidata Thaize de Souza Reis, obtendo a nota final 6,98 (seis vírgula noventa 
e oito).” 5. Aprovação do Calendário de reunião do Conselho d o ICHI. A Diretora Adriana 
Kivanski de Senna apresentou para o Conselho a proposta do calendário de reuniões do 
Conselho do ICHI para o ano de 2013 e, solicitou aos conselheiros que observassem os 
prazos para que as etapas possam fluir de forma adequada. Informou que o calendário fica 
disponível no site do ICHI. A conselheira Derocina Alves Campos Sosa solicitou que fosse 
antecipado, em um dia, o prazo final para as Câmaras entregarem os pareceres, o envio da 
convocação para reunião com a pauta e pareceres, a fim de facilitar o processo de avaliação e 
conhecimento dos temas. O calendário de reuniões do Conselho, após as ressalvas, foi 
aprovado por unanimidade. 6. Assuntos Gerais: oferta de disciplinas pelo IO: o 
Conselheiro Prof. Ulisses Rocha de Oliveira solicitou a palavra para informar que o IO não tem 
atendido as demandas dos cursos do ICHI no que se refere a oferta de disciplinas e sugeriu 
que algumas disciplinas, a exemplo de Sistema de Informação, pudessem fazer parte das 
disciplinas ofertadas pelo ICHI, argumentando que esta iniciativa auxiliaria os demais cursos 
do Instituto. A Adriana Kivanski de Senna destaca que a obrigatoriedade de oferecer esta 
disciplina é do IO e que a PROGRADE e o COEPEA precisam ter conhecimento desta 
situação. Para isso, solicitou aos Coordenadores que levantassem as demandas das áreas 
para compor o dossiê do ICHI. Este dossiê será apresentado aos novos gestores da Reitoria e 
na ocasião da reunião com as novas lideranças conta com a presença de todos os 
coordenadores. Informou que atualmente as vagas para professores, pactuadas com o 
REUNI, estão completas.  A Prof.ª. Derocina Alves Campos Sosa solicitou a palavra e 
questionou ao professor Ulisses, se os alunos estão cursando a disciplina. Ulisses informou 
que o IO não ofertou a disciplina neste semestre, mas no próximo semestre o IO irá 
disponibilizá-la para os alunos do ICHI. A Diretora Adriana Kivanski de Senna solicita ao Prof. 
Ulisses levantar as demandas de necessidades de disciplinas em comum, junto às demais 
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coordenações do ICHI e, de posse destas informações, elaborar um documento para que ela 
possa pleitear junto a Reitoria. Informa que o não atendimento das demandas de disciplinas 
obrigatórias deve ser levado para o conhecimento e avaliação do COEPEA e do CONSUN. 
Membros do Conselho: as indicações dos novos membros do Conselho do ICHI serão 
realizadas em janeiro. Agradecimentos:  A Profª. Adriana Kivanski de Senna agradece o 
apoio recebido na sua gestão, enquanto Diretora do ICHI, e a participação efetiva dos 
membros do Conselho, dos coordenadores dos cursos de graduação e pós-graduação pela 
luta e as atividades desenvolvidas, buscando sempre fazer o melhor para as unidades. 
Desejou que os novos eleitos tivessem sucesso em sua gestão e que trabalhem para que o 
ICHI continue sendo um grande Instituto, não apenas pela quantidade de cursos, de discentes 
e de docentes, mas sim, pela grandiosidade de suas ações, e colocou-se a disposição para 
auxiliar os novos membros da Direção no processo de transição. A diretora eleita para o 
quadriênio 2013 – 2016, Prof.ª. Derocina Alves Campos Sosa fez um agradecimento os 
presentes e que conta com a parceria e engajamento de todos para o sucesso da gestão. 
Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata, que vai assinada pela senhora Diretora 
e por mim, Elisângela Gorete Fantinel. 

 
 

__________________________________________ 
Profª. Drª. Adriana Kivanski de Senna 

Diretora do ICHI 
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Elisângela Gorete Fantinel 
Arquivista - ICHI 


