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REUNIÃO ORDINÁRIA 
 
Aos quinze dias do mês de janeiro de 2013, às 14h, na sala 4210 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: Angélica Corvello Schwalbe, Derocina 
Alves Campos Sosa, Denise Maria Maciel Leão, Egeu Gomez Esteves, Ieda Maria Monte; 
José Alberione dos Reis, Karen Eidelwein, Luiz Henrique Torres, Nelson Pereira Theodósio, 
Renata Braz Gonçalves, Valéria Raquel Bertotti e demais convidados. Justificaram a ausência: 
Adriana Kivanski de Senna, Ulisses Rocha de Oliveira e Julia Silveira Matos. Dando início à 
reunião, a Diretora do Instituto de Ciências Humanas e da Informação, Prof.ª. Drª. Derocina 
Alves Campos Sosa deu as boas vindas aos participantes informando que esta é a primeira 
reunião enquanto Diretora do Instituto. Na seqüência colocou em discussão a seguinte pauta: 
1. Indicações: a)  a Indicação 001/2013  do ad referendum com o seguinte teor: concessão de 
15 bolsas, na modalidade de qualificação técnica, para o projeto intitulado “Formação e 
Qualificação da Equipe Técnica Multidisciplinar no contexto do Plano de Ação de 
Educação Ambiental Integrada do Porto do Rio Grande ” , sob coordenação do Prof. José 
Vicente de Freitas. O projeto foi aprovado anteriormente e atende a legislação vigente, 
encontrando-se cadastrado na FAURG sob o código 614-PO-12. A indicação foi aprovada por 
unanimidade; b) a Indicação 002/2013 , referente a abertura do edital para a seleção de 
professor substituto da área de Biblioteconomia,  registrado através do Processo nº 
23116.000049/2013-93, para ministrar as disciplinas: Análise de Software, Desenvolvimento 
de Portais, Editoração Eletrônica de Periódicos e Repositórios. A banca examinadora do 
concurso é composta pelas professoras: Gisele Dziekaniak (Presidente da Banca), Renata 
Braz Gonçalves (Titular), Angélica Conceição Dias Miranda (Titular) e, Márcia Rodrigues 
(Suplente). A indicação foi aprovada por unanimidade. 2. Recomposição do Conselho do 
ICHI: A Prof. ª. Derocina Alves Campos Sosa solicita a indicação dos nomes, por parte das 
áreas dos docentes para representação junto ao Conselho do ICHI. As indicações finais 
deverão ser encaminhadas para a secretaria geral aos cuidados de Elisângela Gorete Fantinel 
até o dia 20/01/2013. Logo em seguida a diretora, profª Derocina Sosa passou a palavra para 
a secretária que apresentou os membros do Conselho, indicados pelas Coordenações e 
também, a composição dos Técnicos Administrativos em Educação. Destacou que as 
indicações faltantes deverão ser encaminhadas até a data indicada anteriormente. O Prof. 
Jorge Arigony menciona que seria importante que houvesse uma avaliação das pessoas que 
irão compor as Câmaras considerando a necessidade de ter membros nas Câmaras com 
perfis próximos aos temas que estão melhor familiarizados, para, assim, poder avaliar as 
demandas com um olhar mais crítico, tanto para os projetos de ensino, pesquisa, extensão 
quanto para as questões administrativas. A Prof.ª.Derocina Alves Campos Sosa e a Prof.ª. 
Valéria Raquel Bertotti concordam com a colocação do Prof. Jorge Arigony, mas informam que 
existem algumas regras previstas no Regimento Interno e, que seria necessário avaliar o 
Regimento para propor então as mudanças. O Prof. Francisco das Neves Alves informou que 
historicamente as pessoas escolhiam em quais as Câmaras gostariam de participar. Em um 
segundo momento, em função de terem muitas pessoas interessadas em participar de uma 
mesma Câmara, foi adotado o sorteio. 4. Assuntos Gerais: a) Secretaria:  Prof.ª. Derocina 
Alves Campos Sosa informa que durante o processo de campanha eleitoral para a Direção do 
Instituto de Ciências Humanas e da Informação ouviu as demandas dos diferentes segmentos. 
De posse das demandas e da observação do funcionamento das áreas realizou algumas 
mudanças na equipe administrativa, redistribuindo as atividades para otimizar o fluxo de 
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informações e, especialmente, o atendimento aos públicos de relacionamento. Desta forma, 
Elisângela Gorete Fantinel, Arquivista do ICHI, assume a função de Secretária Geral. Sendo 
que a partir desta data passará a receber os Projetos e Relatórios e dar os devidos 
encaminhamentos. Informou também que a escolha deveu-se ao fato de que o Técnico Nelson 
Pereira Theodósio, solicitou exoneração do cargo. O Administrador do ICHI, Paulo Afonso 
Pires Junior, manterá um contato mais efetivo com as áreas e laboratórios do Instituto 
apoiando as demandas e será o responsável pelo patrimônio, pelas férias, pelos concursos e 
pelo orçamento. b) Cadastro de Projetos no Sistema:  O Prof. Jorge Arigony solicita 
orientação quanto a real necessidade do projeto que tem duração maior que 01 (um) ano ser, 
ao final do ano, recadastrado no sistema. Isso burocratiza o processo e gera um trabalho 
excessivo. A Prof.ª. Derocina Alves Campos Sosa explica que há necessidade de realizar 
novamente o cadastro no sistema, pois serve de informação e tem impacto na matriz 
orçamentária do Instituto. A distribuição do orçamento está diretamente ligada a produção 
científica de cada área considerando, dentre outros pontos, o número de projetos, 
publicações, artigos, relatórios. Para melhor esclarecer este processo comprometeu-se em 
buscar uma orientação sobre este assunto. c) Site do Instituto de Ciências Humanas e da 
Informação - ICHI: Prof.ª. Derocina Alves Campos Sosa compartilha com o grupo que no 
período de campanha ouviu muito das áreas a necessidade de haver mais comunicação e 
informação sobre o ICHI. Para fluir esta comunicação tem-se como uma das propostas 
retomar as atividades de integração, soma-se a esta iniciativa, o relançamento do site do ICHI. 
Explica que no momento, o novo site está em desenvolvimento e o que se busca com esta 
iniciativa é fortalecer o ICHI, tornando o Instituto ainda mais conhecido pela comunidade, 
publicizar as ações, projetos, servidores, cursos que oferecemos, dentre outros pontos. A 
elaboração do site está sob a responsabilidade do Técnico de Laboratório de Informática, Max 
Marcel Oliveira da Silva. O Prof. Egeu Gomez Esteves solicita à Diretora Derocina Alves 
Campos Sosa que o site fosse pensado pelo grupo. Que outras pessoas pudessem opinar 
sobre as suas concepções, sob o ponto de vista de usuário, o que gostaria de encontrar no 
site do ICHI, o que as outras universidades têm apresentado em seus sites. Considera o site 
um importante meio de comunicação e de divulgação do ICHI, por isso destaca que o mesmo 
precisa ser dinâmico, que possa visualizar os projetos e que se tenha vontade de acessá-lo.  A 
Prof.ª. Derocina Alves Campos Sosa e o Técnico Max Marcel Oliveira da Silva se colocaram à 
disposição e informaram ainda, que as sugestões serão acatadas dentro das possibilidades. A 
Prof.ª. Renata Braz Gonçalves parabeniza a iniciativa, mas solicita que o site seja 
disponibilizado o mais breve possível, pois o considera uma referência importante para o 
público externo, e, em especial, neste período que está acontecendo o processo de seleção 
dos novos discentes - SISU.  A Prof.ª. Derocina Alves Campos Sosa informa que a previsão 
do novo site estar disponível para acesso será antes da semana do carnaval e que, após as 
contribuições, este será apresentado ao Conselho para a validação final. d) Recebimento de 
e-mail: o Prof. Jarbas Greque Acosta solicita que ao encaminhar os e-mails as Secretarias, 
Administrativa e Acadêmica, façam um filtro sobre a relevância dos mesmos e especifique no 
campo “Assunto” o tema do mesmo. Esta ação facilitaria na identificação da relevância do 
assunto e da necessidade de ler. e) Representação junto ao CONSUN (Conselho 
Universitário): a professora Karen Eidelwein coloca que os novos membros do CONSUN 
devem ter apoio do Conselho do ICHI. Compartilha a sua experiência como membro do 
CONSUN, informando que muitos assuntos são simples e de fácil resolução, no entanto, 
alguns temas são de alta complexidade, a exemplo da votação sobre a adesão do Hospital 
Universitário à EBSERH. Com o objetivo de se ter uma participação no CONSUN que seja 
representativa do Instituto, considera importante haver espaço nas reuniões do Conselho do 
ICHI para discussões políticas diante de temas que não envolvem apenas questões 
burocrático-administrativas, pois muitos assuntos são relevantes e tem alto impacto tanto para 
a comunidade universitária, quanto para a comunidade de Rio Grande. A Prof.ª. Derocina 
Alves Campos Sosa coloca que a reunião do ICHI pode ser este espaço de discussão e 
orientação para que o voto, junto ao Conselho Universitário, represente o ICHI. Para auxiliar 
neste processo irá buscar informações sobre as pautas das reuniões do CONSUN. f) 
Planejamento Estratégico ICHI: o Prof. Jorge Arigony traz para a discussão do Conselho a 
questão do papel do ICHI no cenário universitário e o seu poder para estabelecer políticas 
públicas. Questiona aonde o ICHI quer chegar? Para isso acredita ser fundamental elaborar o 
Planejamento Estratégico do Instituto. Esta iniciativa permitiria que o Instituto pudesse 



 3 

fortalecer sua identidade e neste contexto, realizar ações planejadas para a obtenção de 
resultados comuns. Sugere montar uma equipe para conduzir esta atividade. A Prof.ª. Valéria 
Raquel Bertotti concorda com o posicionamento do professor Jorge Arigony e sugere realizar 
um seminário de integração do Instituto de Ciências Humanas e da Informação que contribua 
para a construção do planejamento estratégico da unidade. O Prof. Egeu Gomez Esteves 
sugere que a Direção assuma a coordenação deste importante projeto. A Prof.ª. Derocina 
Alves Campos Sosa coloca que a direção pode assumir esse processo, desde que o Conselho 
assim entenda. A sugestão do professor Egeu de que a direção deva liderar o processo que 
resultará na construção do Planejamento Estratégico do Instituto de Ciências Humanas e da 
Informação é acatada pelo Conselho. Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata, 
que vai assinada pela senhora Diretora e por mim, Elisângela Gorete Fantinel, secretária. 
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