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Aos vinte e seis dias do mês de março de 2013, às 14h, reuniram-se no novo Prédio do ICHI - Campus 
Carreiros - Universidade Federal do Rio Grande (FURG) para realização da reunião extraordinária do 
Conselho do Instituto de Ciências Humanas e da Informação com a presença dos seguintes membros: 
Adriana Kivanski de Senna, Angélica Corvello Schwalbe, Cerez Braga Arejano, Cesar Augusto Ávila 
Martins, Denise Maria Maciel Leão, Derocina Alves Campos Sosa, Daniel Prado, Egeu Gomez 
Esteves, Jarbas Reque Acosta, José Alberione dos Reis, Julia Silveira Matos, Leni Beatriz Corea 
Colares, Max Marcell Oliveira da Silva, Renata Braz Gonçalves, Solismar Fraga Martins, Fábio Lopes, 
Vinícius Lisboa Nunes, Vitor Vargas Soares Pepino e Sabrina Meirelles Macedo e demais convidados. 
Justificaram a ausência: Ana Claudia Borges Saraiva, Martial Raymond Henri Pouguet, Valéria Raquel 
Bertotti e Evelin Melo Mintegui. 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 e 
colocou que o objetivo de realizar a reunião no novo prédio do ICHI é estimular a integração e a 
ambientação neste espaço que será o nosso novo local de trabalho. Na sequência colocou em 
discussão a seguinte pauta: 1) Novo prédio do ICHI : A Prof.ª. Drª. Derocina Alves Campos Sosa 
informou que esteve em reunião com a Diretora de Obras, Rita de Cassia Gnutzmann Veiga e o Rafael 
Gonzales Rocha para verificar alguns pontos pendentes da obra e os encaminhamentos de algumas 
ações específicas. A informação recebida é que, em função das grandes demandas da FURG e do 
próprio momento da construção civil, que está com o mercado bastante aquecido, as obras estão com 
os seus cronogramas atrasados, mas existe uma programação para atender as necessidades dos 
diferentes locais. A situação do ICHI está sob a gestão da Pró-Reitoria de Infraestrutura e o 
andamento da obra está sendo acompanhado. A Rita de Cassia Gnutzmann Veiga orientou que a 
Direção do ICHI encaminhasse as demandas específicas para as áreas responsáveis a exemplo da 
Prefeitura, Marcenaria, PROGEP, ADIPLAN e Segurança Patrimonial. A Prof.ª. Drª. Derocina Alves 
Campos Sosa colocou que à medida que ela receber as informações sobre o andamento das obras irá 
informar, mas que a mudança acontecerá somente quando tudo estiver concluído. 2) Planejamento 
Estratégico : A Diretora Prof.ª. Drª. Derocina Alves Campos Sosa realizou a contextualização do tema 
Planejamento Estratégico/Institucional enfatizou que a Direção está trazendo uma proposta alinhada 
às necessidades manifestadas pelo grupo, além disso, a proposta irá considerar toda a construção já 
feita pela equipe no momento em que a Furg elaborou o seu Plano de Desenvolvimento Institucional e 
Pedagógico (PPI e PPP) para o período de 2011 - 2022. O objetivo deste trabalho é fortalecer a 
identidade do ICHI, promover a integração entre os cursos, vislumbrar novas perspectivas, ampliar 
nossos horizontes e fortalecer as relações como equipe. Na sequência passou a palavra para a 
Secretária Geral e Arquivista do ICHI, Elisângela Gorete Fantinel, que na sequência apresentou a 
proposta das atividades do Planejamento Estratégico/Institucional do ICHI 2013 – 2016, conforme o 
anexo 01. Após a apresentação os membros do Conselho fizeram as seguintes considerações: A 
Prof.ª. Drª. Julia Silveira Matos referenciou que este trabalho será importante para integrar as ações 
da pós-graduação e graduação bem como alinhar as diretrizes, os conceitos e metas com a CAPES e 
o MEC. O Prof. Cesar Augusto Ávila Martins, considerou esta atividade como essencial para dar 
visibilidade ao ICHI e pensar outras possibilidades para o Instituto. A Diretora Derocina Alves Campos 
Sosa ponderou sobre o que somos e o que queremos ser enquanto Instituto de Ciências Humanas e 
da Informação. O Prof. Egeu Gomez Esteves parabenizou a iniciativa da Direção do ICHI pelo trabalho 
que foi apresentado, demonstrando o engajamento e o compromisso da mesma com o ICHI.  Colocou 
ainda que acredita que o Planejamento Estratégico/Institucional será fundamental para alavancar o 
Instituto e também para promover a integração. Exemplificou também que o Curso de Psicologia é um 
curso novo na FURG e a estratégia adotada foi de buscar a consolidação e relevância social da 
sociedade Riograndina para, em um segundo momento, buscar a relevância acadêmica. 
Complementou ainda, que os cursos do ICHI passam por momentos distintos, uns já estão 



consolidados e outros que são mais novos, neste sentido as estratégias do Planejamento podem ser 
diferentes. A Prof.ª. Drª. Julia Silveira Matos que considera a Etapa 3 uma das mais relevantes e que 
irá demandar maior tempo. Neste sentido, sugeriu que seja realizada uma atividade de discussão 
interna com cada um dos cursos do ICHI. O Prof. Dr. Solismar Fraga Martins destacou a importância 
do Planejamento Estratégico/Institucional para fortalecer a identidade e um momento para juntos 
pensarmos ações efetivas para o ICHI. Sugeriu trazer profissionais de outras universidades (UFSC), 
que além de possuírem conhecimento também, pela caminhada da Instituição, possuem uma estrutura 
consolidada. Sugeriu trazer para conhecimento e discussão do grupo outros cases, contextualizando 
identidade, panorama, o que se espera das Ciências Humanas e da Informação das Universidades. O 
Prof. Dr. Daniel Prado colocou que alguns aspectos são importantes para o fortalecimento da imagem, 
identidade e integração das áreas, mas que não se pode pautar apenas em produção e produtividade 
e se colocou a disposição para auxiliar no trabalho. O Prof. Dr. Egeu Gomez Esteves sugeriu que 
poderiam ser pensadas ações do ICHI e em ações pontuais considerando, as diferenças de 
caminhada de cada um dos cursos que compõem o Instituto. Manifestou-se também sobre a 
importância de buscar estabelecer as dimensões em que o ICHI irá atuar, por exemplo, relevância 
acadêmica, social, integração, verticalização a fim de que os cursos possam se fortalecer. A Diretora 
Derocina Alves Campos Sosa reiterou o entendimento do trabalho que será, o de estabelecer uma 
proposta de ações para 04 anos sendo que estas serão revisitadas anualmente para que o grupo 
possa avaliar o andamento dessas mesma ações. O Prof. Dr. Egeu Gomez Esteves sugeriu que neste 
primeiro momento fosse formado um pequeno grupo para qualificar a proposta apresentada 
apontando sugestões específicas e, em um segundo momento, seriam envolvidas mais pessoas na 
atividade. A Diretora Derocina Alves Campos Sosa questionou ao grupo quem poderia auxiliar na 
qualificação da proposta ficando este Comitê composto pelos seguintes membros: Julia Mattos Egeu 
Gomez Esteves, Daniel Prado, Fábio Dal Molin - Derocina Alves Campos Sosa - (professores), Paulo 
Afonso Pires Junior, Max Marcell Oliveira da Silva, e Elisangela Fantinel (Técnicos Administrativos). 
Foi sugerido pelos presentes na reunião convidar para participar do Comitê, os professores Jorge 
Arigony e a Valéria Raquel Bertotti. Ao final da apresentação e das considerações a proposta foi 
colocada em votação e aprovada por unanimidade pelo Conselho. 3) Assuntos Gerais : O Prof. Dr. 
César Augusto Ávila Martins encaminhou os seguintes pontos para que sejam tomadas as devidas 
providências: a) Revisão condições gerais do Pavilhão 06:  o Prof. Dr. César Augusto Ávila Martins 
informa que conversou com o Prof. Ernesto Alquati, assessor da reitora e conforme a sua orientação, 
solicita que a ata do Conselho do ICHI faça o registro e a direção encaminhe para instâncias 
responsáveis. O professor César registra o  elogio aos esforços dos trabalhadores da limpeza no pav. 
6, mas há urgência em melhorias no prédio como seguem: (1) alteração nas lages de proteção solar 
na lateral voltada para o estacionamento para minimizar o aquecimento das salas; (2) bebedouros sem 
água ou problemas no seu fluxo; (3) condições gerais de todas as janelas, portas e fechaduras devem 
ser revisadas; (4) split do laboratório de análise-socioambiental na entrada 25 está com vazamento de 
água na parte interna da sala 5; (5) o auditório 6106 necessita de reforma geral: mofo, condições das 
cadeiras dos estudantes e equipamentos; (6) salas sem multimídia e acesso a internet; (7) localização 
do roteador de internet dificulta o acesso a rede de internet. O Prof. Dr. Daniel Prado solicitou também 
melhorias  na sala 4210, pois o teto está muito danificado e está caindo. Prof.ª. Drª. Derocina Alves 
Campos Sosa informou que junto com o Administrador, Paulo Afonso Pires Junior, irá dar 
encaminhamento as demandas. O Prof. Dr. Cesar Augusto Ávila Martins solicitou pautar na reunião de 
abril a organização da semana de acolhida em maio. A Diretora nada mais havendo a tratar encerrou a 
reunião. Foi então, lavrada a presente ata, que vai assinada pela senhora Diretora Profª. Drª. Derocina 
Alves Campos Sosa e por mim, Elisângela Gorete Fantinel, Secretária Geral do ICHI. 
 

 
 __________________________________________ 
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Secretária Geral - Arquivista – ICHI 
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