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SERVIÇO PÚBLICO  FEDERAL 

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

ICHI 

 

ATA 007/2013 

REUNIÃO ORDINÁRIA 
 
Aos nove dias do mês de abril de 2013, às 14h, 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, Ana Claudia 
Borges Saraiva, Cerez Braga Arejano, César Augusto Ávila Martins, Denise Maria Maciel 
Leão, Derocina Alves Campos Sosa, Egeu Gomez Esteves, Evelin Melo Mintegui; Jarbas 
Reque Acosta, José Alberione dos Reis, Julia Silveira Matos, Max Marcell Oliveira da Silva, 
Renata Braz Gonçalves, Valéria Raquel Bertotti, Victor Vargas Soares Pepino, Vinícius Lisboa 
Nunes, Sabrina Meirelles Macedo e demais convidados. Ausentes: Cassiane de Freitas 
Paixão, Jorge Arigony, Juliana Niehues Gonçalves de Lima, Martial Raymond Henri Pouguet, 
Leni Beatriz Coreia Colares. Justificaram a ausência: Lígia Dalchiavon e Daniel Prado. O Prof. 
Dr. Solismar Fraga Martins foi substituído pela Prof.ª Dr.ª. Jussara Mantelli. 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. Na sequência colocou em 
discussão a seguinte pauta: 1. Indicação:  a) Indicação 10/2013:  Relatório final de 
atividades de Extensão intitulado: “Programa de Edu cação Histórica para a formação de 
Professores” , com o seguinte teor: I Relatório: Recebi, para análise e parecer, o Relatório 
final de atividades de Extensão intitulado: “Programa de Educação Histórica para a formação 
de Professores”, coordenado pela Prof.ª Júlia Matos. O referido relatório apresentou as 
atividades que foram desenvolvidas dentro do plano de trabalho proposto. II Conclusão: Pelo 
exposto, indicamos para aprovação o Relatório final de atividades de Extensão intitulado: 
“Programa de Educação Histórica para a formação de Professores”. A indicação foi posta em 
votação e aprovada por unanimidade pelo Conselho; Após foram apresentados os pareceres 
das Câmaras, conforme segue: 2. Parecer da Câmara de Ensino:  O Prof. José Alberioni dos 
Reis realizou a apresentação dos pareceres para os membros do Conselho do ICHI: a) 
Parecer 005/2013 , como se segue: Assunto: Alterações nos pré-requisitos dos estágios da 
licenciatura em Geografia. Interessado: Prof. Dr. César Augusto Ávila Martins. Relator: 
Cassiane de Freitas Paixão. I – Relatório: A Câmara de Ensino do Conselho do ICHI recebeu 
para análise e parecer a solicitação da alteração do QSL referente aos pré-requisitos dos 
estágios da licenciatura em Geografia: 1. Para estágio em Geografia I (09441) são pré-
requisitos todas as disciplinas obrigatórias até o sexto período; 2. Para o estágio em Geografia 
II (09442) são pré-requisitos todas as disciplinas obrigatórias até o sexto semestre, Brasil: 
Natureza e Sociedade (05165), Rio Grande do Sul: Natureza e Sociedade (05164) e Geografia 
Política e Geopolítica (05158); 3. Para o Estágio em Geografia III são pré-requisitos o Estágio 
em Geografia I e todas as disciplinas obrigatórias até o sexto período; 4. Para o Estágio em 
Geografia IV (09444), o pré-requisito é o Estágio em Geografia II (09442). Consta do 
processo/projeto: a) Lista de presença em reunião do Comitê Assessor da Geografia, reunido 
no dia 28 de fevereiro de 2013; b) Ata da reunião do Comitê Assessor da Geografia, reunido 
no dia 28 de fevereiro de 2013.  II - Voto do Relator: a) Fundamentação: O Relator destaca 
que o Coordenador do Curso já obteve informações junto à Pró-Reitoria de Graduação e que 
não há nenhuma exclusão ou cancelamento de disciplinas. Desse modo, o relator vota pela 
aprovação da alteração de pré-requisitos. b) Parecer 006/2013:  Relatório de final de 
Monitoria. Interessado:  Prof. Dr. Egeu Gomez Esteves. Relator:  Cassiane de Freitas Paixão. 
I – Relatório: A Câmara de Ensino do Conselho do ICHI recebeu para análise e parecer o 
relatório final de monitoria da disciplina de Psicologia e Saúde do Trabalhador, sob orientação 
do professor Egeu Gómez Esteves, com o monitor do curso de Psicologia, Marlon Freitas de 
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Campos, no período entre 01/07/2012 a 14/01/2013. II - Voto do Relator: a) Fundamentação: 
O relatório descreve a disciplina, bem como as atividades desenvolvidas no período, avaliando 
a vivência e o planejamento ao longo da disciplina, apresentando a descrição dos seguintes 
itens: 1. Descrição sucinta da disciplina; 2. Atividades desenvolvidas no período; 3. Descrição 
das atividades de monitoria; 4. A atividade de monitoria possibilitou a otimização do potencial 
acadêmico; 5. Avaliação do Orientador. b) Parecer: Conforme o exposto, e observando a 
descrição das atividades do monitor e avaliação do orientador, a Câmara considera favorável 
o relatório final de monitoria do monitor Marlon Freitas de Campos. Após a apresentação os 
Pareceres 005/2013 e 006/2013 , da Câmara de Ensino, foram postos em votação e 
aprovados por unanimidade pelo Conselho. 3) Parecer da Câmara de Extensão:  a) Parecer 
004/2013: Assunto: Ações de Extensão. Interessados: Professores do ICHI. Relator: Vinícius 
Lisboa Nunes. I – Relatório: Recebi, para análise e parecer, as seguintes ações de extensão: 
1) Projeto: Janela Literária: A biblioteca no contexto carcerário, sob a responsabilidade da 
professora Leni Beatriz Correa Colares; 2) Projeto: Biblioteca da Escola: Ativar!, sob 
responsabilidade da professora Renata Braz Gonçalves; 3) Evento: XV Encontro Regional de 
Estudantes de Biblioteconomia, Documentação e Gestão da Informação da Região Sul – 
EREBD SUL – 2013 sob responsabilidade da professora Renata Braz Gonçalves; 4) 
Programa: Divulgação do Curso de Biblioteconomia, sob responsabilidade da professora 
Renata Braz Gonçalves; 5) Relatório Final de Evento: IV Semana Acadêmica de Arqueologia – 
Arqueologia no século XXI Rompendo Fronteiras, Criando Práticas, sob responsabilidade da 
Profa. Maria Elida Farias Gluchy, tendo logrado êxito nos objetivos propostos ao evento; II – 
Voto do Relator: a) Fundamentação: As ações de extensão descritas anteriormente não 
apresentam irregularidades que impeçam sua aprovação. b) Parecer: Pelo exposto aprovo as 
ações de extensão descritas neste relatório e encaminho para as providências cabíveis. O 
Parecer 004/2013 foi posto em votação e aprovado por unaminidade pelos membros do 
Conselho. b) Parecer 005/2013 , Assunto: Ações de Extensão. Interessados: Professores do 
ICHI. Relatora:  Renata Braz Gonçalves I – Relatório:  A Câmara de Extensão do Conselho do 
ICHI recebeu para análise e parecer as atividades extensionistas listadas a seguir: 

 Proposta  Título Período de 
realização  

Coordenador 

1 Evento IV Semana Acadêmica de Arqueologia – 
Arqueologia no século XXI  
Rompendo Fronteiras, criando práticas 

07/05/2012  
a 
11/05/2012 

Profª. Maria Elida  
Farias Gluchy 

2 Evento Ciclo de palestras Quintas Urbanas 01/05/2013 
 a 
01/12/2013 

Profª. Elisângela de 
 Felippe Rodrigues 
da Silveira 

3 Evento Palestra Imagens, História e Arquivos 05/03/2013 Profª. Valéria 
Raquel Bertotti 

4 Evento I Semana Acadêmica do Curso de Turismo 
Binacional: “Turismo: Interdisciplinaridade e 
desenvolvimento sustentável” 

02/04/2013  
a 
05/04/2013 

Profª. Ligia 
Dalchiavon 

II - Voto do Relator: a) Fundamentação: As ações de extensão descritas anteriormente estão 
devidamente registradas no SIGPROG não apresentam irregularidades que impeçam sua 
aprovação. b) Parecer: A relatora vota pela aprovação das atividades de extensão: “IV 
Semana Acadêmica de Arqueologia – Arqueologia no século XXI Rompendo Fronteiras, 
criando práticas”; “Ciclo de palestras Quintas Urbanas”; “Palestra Imagens, História e 
Arquivos” e “I Semana Acadêmica do Curso” de Turismo Binacional: “Turismo: 
Interdisciplinaridade e desenvolvimento sustentável” e indica que no projeto “IV Semana 
Acadêmica de Arqueologia – Arqueologia no século XXI Rompendo Fronteiras, criando 
práticas”; seja ajustada a data de término previsto para 11/05/2012, pois consta no projeto 
11/05/2013. O Parecer 005/2013 foi posto em votação e aprovado por unaminidade pelos 
membros do Conselho. 4. Parecer da Câmara de Pesquisa : a) Parecer 005/2013 : o Parecer 
foi apresentado pelo Prof. Egeu Gomez Esteves, conforme segue: Relator: Martial Pouguet I – 
Relatório: A Câmara de Pesquisa do Conselho do ICHI recebeu, para análise e parecer, cinco 
projetos e dois relatórios de projetos, com seus respectivos responsáveis, conforme relação 
abaixo: Projetos de pesquisa: 

Nº de registro Título Responsável 

P007 
Porto e Barra do Rio Grande: uma secular 
aspiração que se tornou realidade 

Prof. Dr. Francisco das Neves Alves 
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P008 
Visões do Rio Grande do Sul: a 
Capitania/Província sob o prisma europeu 
no século XIX 

Prof. Dr. Francisco das Neves Alves 

P009 
Revolução Federalista: historia & 
historiografia 

Prof. Dr. Francisco das Neves Alves 

P010 
Os Dragões no Rio Grande do Sul: 
mistificação & historiografia 

Prof. Dr. Francisco das Neves Alves 

P015 
Indústria de pesca no Sul do Brasil: o uso 
do território por empresas de enlatamento 
e congelamento de pescado 

Prof. Dr. César Augusto Ávila 
Martins 

Relatórios de Projetos de Pesquisa: 
Nº de 

registro 
Título Responsável 

002 
A retomada portuguesa da Vila do Rio 
Grande 

Prof. Dr. Luiz Henrique Torres 

003 
A ocupação espanhola na Vila do Rio 
Grande 

Prof. Dr. Luiz Henrique Torres 

II – Voto do Relator: a) Fundamentação: Após a análise foi verificado que os Projetos de 
Pesquisa P007, P008, P009, P010 e P015 e os Relatórios de Projeto de Pesquisa 002 e 003 
estão a contento com os padrões da Universidade Federal do Rio Grande (FURG) e do 
Instituto de Ciências Humanas e da Informação (ICHI).   b) Parecer: Tendo em vista o exposto, 
votamos pela aprovação dos Projetos de Pesquisa e dos Relatórios de Projeto de Pesquisa 
acima relacionados. Posto em votação o Parecer 005/2013, foi aprovado por unanimidade 
pelo Conselho. O Prof. Dr. César Augusto Ávila Martins colocou que o Projeto de Pesquisa, 
que está sob a sua responsabilidade, será desenvolvido nos anos de 2013 e 2014 sendo o 
único projeto que irá desenvolver neste período. A justificativa para a dedicação exclusiva a 
um único projeto deve-se ao fato de que o mesmo terá financiamento do edital 
MCTI/CNPQ/MEC/CAPES n. 18/2012 e os órgãos de fomento e avaliação restringem o 
acesso aos recursos para um único projeto, considerando a viabilidade de sua execução 
compatibilizada com as outras atividades que terão que ser desenvolvidas pelo professor.  b) 
Parecer 006/2013 : o Parecer foi apresentado pela Tec. Ana Cláudia Borges, conforme segue: 
Relatora: Ligia Dalchiavon I – Relatório: A Câmara de Pesquisa do Conselho do ICHI 
recebeu, para análise e parecer, dois Relatórios de Projetos de Pesquisa, sob a 
responsabilidade do Prof. Dr. Luiz Henrique Torres, conforme relação abaixo: 

Nº de registro Responsável Titulo 
005/2013 Luis Henrique Torres Moysés Velinho: historiador e crítico literário 
007/2013 Luis Henrique Torres A escravidão Negra na Cidade do Rio Grande 

 
E quatro Projetos de Pesquisa, sob-responsabilidade do Prof. Dr. Francisco das Neves Alves, 
conforme relação abaixo: 

Nº de 
registro 

Responsável Titulo 

P003/2013 Francisco das Neves 
Alves 

Olhares impressos – a república brasileira sob o prisma 
da imprensa lusitana: repercussões e ruptura diplomática 
(1889-1895) 

P004/2013 Francisco das Neves 
Alves 

Imprensa e discurso: fundamentos históricos do 
jornalismo sul-rio-grandense 

P005/2013 Francisco das Neves 
Alves 

Fontes para o estudo da História do Rio Grande do Sul 
no acervo da Biblioteca Rio-Grandense 

P006/2013 Francisco das Neves 
Alves 

História e monumentos: estatuária e construção 
ideológica na cidade do Rio Grande 

 
II - Voto do Relator:  a) Fundamentação: Após a análise foi verificado que os Relatórios de 
Projetos de Pesquisa 005/2013 e 007/2013; e os Projetos de Pesquisa 003/2013, 004/2013, 
005/2013 e 006/2013 estão de acordo com os padrões da Universidade Federal do Rio 
Grande e do Instituto de Ciências Humanas e da Informação (ICHI).   b) Parecer: Tendo em 
vista o exposto, votamos pela aprovação dos Relatórios de Projetos de Pesquisa e dos 
Projetos de Pesquisa acima descritos. Posto em votação o Parecer 006/2013 foi aprovado por 
unanimidade pelo Conselho. c) Parecer 007/2013 : Relator:  Egeu Esteves. Relatório: A 
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Câmara de Pesquisa do Conselho do ICHI recebeu os seguintes relatórios de projeto de 
pesquisa de 2012  para análise e parecer: 
 

Nº. Título Responsável 
006 Historiografia missioneira no Rio Grande do Sul Luis Henrique Torres 
008 Memória & História da Cidade do Rio Grande Luis Henrique Torres 

 
Também recebeu os seguintes projetos de pesquisa 2013  para análise e parecer: 

Nº. Título Responsável 
P011 Tópicos de História das Relações Internacionais do Brasil. Francisco das Neves 

Alves 
P012 Do paraíso ao inferno: visões do feminino no Rio Grande do 

Sul no século XIX 
Francisco das Neves 

Alves 
P013 Criação de identidades: o nacional e o regional na construção 

de discursos historiográficos no Rio Grande do Sul. 
Francisco das Neves 

Alves 
P014 Fontes e mídias para o ensino e a pesquisa em História  Francisco das Neves 

Alves 
P016 O trabalho feminino na Aglomeração Urbana do Sul (AUSUL): 

diagnóstico e propostas de ações afirmativas de um mercado 
de trabalho emergente 

Susana Maria Veleda da 
Silva 

 
II – Voto do Relator : a) Fundamentação: Após a análise foi verificado que os Relatórios de 
Projetos de Pesquisa recebidos (006/2013 e 008/2013), assim como os Projetos de Pesquisa 
recebidos (011/2013, 012/2013, 013/2013) estão de acordo com os padrões da Universidade 
Federal do Rio Grande e do Instituto de Ciências Humanas e da Informação (ICHI). Quanto ao 
Projeto de Pesquisa  016/2013, verificou-se que o resumo não se encontra dentro das 
margens do formulário de resumo  (caixa), cuja elaboração visa facilitar o envio das 
informações à PROPESP. b) Parecer: Tendo em vista o exposto, votamos pela aprovação 
dos Relatórios de Projetos de Pesquisa  e dos Projetos de Pesquisa  acima descritos. 
Quanto ao Projeto de Pesquisa 016/2013, votamos pela aprovação do mesmo, condicionado à 
correção da irregularidade encontrada. Posto em votação o parecer 007/2013 foi aprovado por 
unanimidade pelo Conselho do ICHI. A Secretária Geral, Elisângela Gorete Fantinel, irá 
comunicar a professora interessada para que a mesma faça os ajustes no projeto. O Prof. Dr. 
César Ávila Martins informa que o Projeto “O trabalho feminino na Aglomeração Urbana do Sul 
(AUSUL): diagnóstico e propostas de ações afirmativas de um mercado de trabalho 
emergente”, que está sob a responsabilidade da Prof.ª Dr.ª. Susana Maria Veleda da Silva 
será financiado pela CAPES/CNPQ e obedece as mesmas diretrizes e racionalidade de seu 
projeto.  5. Acolhida dos acadêmicos : Calouros e Veteranos: A Diretora Derocina Alves 
Campos Sosa colocou que a solicitação da PRAE é realizar a acolhida para os Calouros, mas 
caso algum curso queira fazer a acolhida com os veteranos, esta iniciativa ficará a critério de 
cada Curso. A Prof.ª. Dr.ª. Renata Braz Gonçalves solicitou a viabilidade de que a acolhida 
fosse realizada em um tempo menor e sugeriu que algumas das atividades fossem realizadas 
respeitando os turnos das aulas de cada curso e, em conjunto com os cursos do ICHI. As 
atividades de apresentação da FURG e do ICHI poderiam ser feitas em conjunto e a Diretora e 
a Vice-Diretora poderiam realizar as apresentações institucionais e os coordenadores fariam a 
apresentação dos cursos. Destacou ainda que esta iniciativa permitiria a otimização dos 
recursos e, principalmente propiciaria uma maior integração entre os cursos, fortalecendo a 
identidade do ICHI. Os professores Egeu Gomez Esteves e Valéria Raquel Bertotti concordam 
com a sugestão da Prof.ª. Dr.ª. Renata Braz Gonçalves. A Diretora Derocina Alves Campos 
Sosa se colocou a disposição para auxiliar nas atividades e solicitou que os coordenadores 
encaminhassem as propostas de acolhida até o dia 17/04, para que ela e a vice-diretora, 
Prof.ª Dr.ª Denise Leão possam programar suas agendas. 6. Assuntos Gerais:  a) Reunião 
do CONSUN:  A Prof.ª. Ceres Braga Arejano compartilhou com os membros do Conselho do 
ICHI dois pontos importantes da reunião do CONSUN, realizada no dia 05/04/2013, que foi 
presidida pela Reitora da Universidade, Prof.ª Dr.ª Cleusa Maria Sobral Dias: 1) Estrutura da 
Universidade:  foi apresentado a nova estrutura da Universidade, que está registrado nos Atos 
Executivos Nº 038/2012, Nº 001-A/2013 e Nº 006/2013. A Reitora informou na reunião que a 
estrutura ainda não está concluída em virtude das demandas e necessidades da FURG; 2) 
Construção de um Hospital Universitário:  foi realizada uma apresentação audio-visual com 
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a proposta do novo prédio para a instalação de um hospital universitário no Campus Carreiros. 
Na apresentação constava a planta, definição dos espaços, salas, unidades de atendimento. 
Este novo hospital terá atendimento exclusivo para os casos de urgência e emergência e será 
contemplado com 150 leitos. Ressaltaram na apresentação a importância dos Cursos da 
Saúde neste processo de construção das premissas e demandas da proposta. A Prof.ª. Ceres 
Braga Arejano solicitou na reunião do CONSUN, que constasse em ata o interesse e a 
necessidade de incluir nas discussões o ICHI, pois considera que o Instituto contribuirá muito 
neste processo não apenas pelo curso de Psicologia, mas também os cursos de História, 
Geografia e Sociologia. Este novo investimento permitirá à FURG criar novos cursos de 
graduação, a exemplo do curso de Fisioterapia, Nutrição e Radiologia. O novo hospital fará 
parte de uma rede de urgência para o Município do Rio Grande, em parceria com o poder 
público Municipal. Aliado a isto, foram apresentados os planos para o atual hospital e também 
a ampliação da parte ambulatorial, anexa ao HU. b) Férias:  o Prof. Jarbas questionou como 
ele deve proceder para remarcar férias que foram canceladas. A Prof. Dr.ª Derocina Alves 
Campos Sosa informou que ele deve entrar no sistema e solicitar uma nova programação, 
destacando que os professores da FURG terão recesso no período de 09 de setembro a 07 de 
outubro de 2013. Na sequência o Prof. Dr. César Augusto Ávila Martins levantou os seguintes 
pontos: c) Cuidados com a fragilidade na legitimidade e leg alidade da FURG:  na reunião 
do COMGrad de 06 de março a PROGRAD alertou aos coordenadores dos cuidados com as 
justificativas de indeferimento dos pedidos do edital de vagas, pois o Ministério Público 
Federal está atento para muitas dessas ações. Dois pontos para reflexão e talvez indicação 
para consulta e sugestão da Direção do ICHI em instâncias superiores: 1) Constituição de 
bancas de concursos:  o Prof. Dr. César Ávila Martins, relatou que 2010 foi excluído de uma 
banca de concurso da UFSC, por fazer parte de um grupo de pesquisa cujo líder é um 
professor na USP e atuava como orientador de doutorado na UNESP - Presidente Prudente. A 
justificativa apresentada, segundo ele é a de que um concorrente foi orientando do líder do 
grupo de pesquisa, portanto havia prova material que havia alguma relação acadêmica com a 
pessoa que ia ser avaliada no concurso. A UFSC para evitar ações jurídicas que tem ganho de 
causa quase imediato, impede que orientadores participem de bancas de concursos em que 
ex-orientandos concorrem, bem como de participantes dos mesmos grupos de pesquisa. 
Sugere que o Instituto de Ciências Humanas e da Informação interceda junto à administração 
superior da universidade no sentido de aplicar norma semelhante na FURG, impedindo de um 
lado a suspeição que aumenta a fragilidade e o reconhecimento público do nosso trabalho, 
bem como evitaria outros imbróglios jurídicos; 2) Formação Acadêmica: insistir na 
diferenciação entre a liberdade acadêmica da pesquisa, publicações, a formação de circuitos 
de poder e de colaboração e a formação de profissionais com determinadas titulações que 
depois de formados na graduação não poderão exercer e ser responsáveis e 
responsabilizados pelo seu trabalho. Explicando: não é fato de que em algum momento decidi 
e resolvi fazer determinadas pesquisas com alguns pares que garantirão que meus pareceres 
e responsabilização sejam validados juridicamente. O Prof. Dr. César Ávila Martins, situa a 
sua colocação trazendo dois exemplos: 2.1) desde jovem pratiquei vários esportes, passei por 
divisões de base de clubes de futebol e futebol de salão, orientado por técnicos, preparadores 
físicos e massagistas. Isto não me habilita para ser responsável por educação física de quem 
quer seja. Desta forma, não é possível uma Instituição como a FURG aceitar, por exemplo, 
que colegas formados em Educação Física sejam consultores, em assuntos psicológicos ou 
de planejamento urbano e regional; e, 2.2) o problema da FURG com o Conselho Regional de 
Química durante o acidente com o navio “Bahamas” em 1998. Daí a sugestão de que a FURG 
redobre os seus esforços para expandir e qualificar a formação de profissionais que tenham 
maiores possibilidades de inserção no mundo do trabalho sem incorrer em conflitos de 
habilitações, para além dos limites dos campi e aponte para os processos de especialização 
profissional em cursos de aperfeiçoamento e de pós-graduação stricto senso. A Diretora 
Derocina Alves Campos Sosa questionou se o Conselho concorda com a s colocações do 
Prof. César Augusto Ávila Martins em encaminhar as indicações à PROGRAD. Os membros 
do Conselho aprovaram as indicações e o encaminhamento à PROGRAD. d) Troca de 
professores:  a Prof.ª Valéria Raquel Bertotti, Coordenadora do curso de Arquivologia, 
informou que neste semestre houve a troca de 03 professores na disciplina de Estatística sem 
que a coordenação soubesse desta situação. Atualmente o professor que ministra a disciplina 
é voluntário e está fazendo doutorado no Instituto de Oceanografia. A Diretora, Prof.ª. Dr.ª. 
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Derocina Alves Campos Sosa orientou que estas demandas quando ocorrem, devem ser 
alertadas para que ela possa dar os devidos encaminhamentos. e) Elaboração de horários e 
distribuição de disciplinas : o Prof. Dr. Egeu Gomez Esteves compartilhou uma prática da 
Coordenação da Psicologia onde referiu que no início de cada semestre todos os professores 
da psicologia e dos demais cursos, que irão ministrar aulas no curso de Psicologia, são 
convidados a participarem da elaboração do quadro de horário e distribuição das disciplinas. 
Colocou ainda que acredita que esta iniciativa é uma boa prática e que deveria ser adotada 
por outros cursos do ICHI. A indicação do Prof. Dr. Egeu Gomez Esteves de estender a prática 
adotada na Coordenação da Psicologia para os demais cursos do ICHI foi colocada em 
votação e aprovada por unanimidade pelo Conselho. f) Organização do Prédio do ICHI : o 
Prof. Dr. César Augusto Ávila Martins referenciou, considerando a prática de outras 
universidades, que os professores que trabalham com laboratórios deveriam ter as suas salas 
de permanência próximas a estes locais. Sugere assim, a permanência dos professores da 
área de Geografia no pavilhão 06, do Campus Carreiros. A Diretora Derocina Alves Campos 
Sosa colocou que a indicação da Diretoria de Infraestrutura é de que o Pavilhão 06 seja 
disponibilizado apenas como local para salas de aula. g) Programa DreamSpark Microsoft : 
o Prof. Dr. Egeu Gomez Esteves questionou sobre o andamento do  tema abordado na 
reunião do dia 12 de março e registrado na Ata 03/2013. A Diretora Derocina Alves Campos 
Sosa informou que foi encaminhado um memorando para o NTI e eles orientaram que esta 
demanda deveria ser encaminhada para a Pró-Reitoria de Graduação, estando no aguardando 
do retorno da mesma. h) Registro de Ausência:  o Prof. Dr. César Augusto Ávila Martins 
solicitou que fosse incluído nas atas do ICHI o registro das ausências. A Diretora Derocina 
Alves Campos Sosa informou que já estão sendo incluídos os membros do Conselho que não 
se fazem presentes nas reuniões. 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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