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REUNIÃO ORDINÁRIA 
 
Aos treze dias do mês de agosto de 2013, às 14h, reuniram-se no Prédio 04 – Sala 4217 - Campus 
Carreiros - Universidade Federal do Rio Grande – FURG - para realização da reunião ordinária do 
Conselho do Instituto de Ciências Humanas e da Informação com os seguintes membros: Adriana 
Kivanski de Senna, Anderson Luis Ruhoff, Angélica Corvello Schwalbe, César Augusto Ávila 
Martins, Daniel Prado, Denise Maria Maciel Leão, Derocina Alves Campos Sosa, Evelin Melo 
Mintegui, Jarbas Greque Acosta, José Alberione dos Reis, Júlia Silveira Matos, Karen Eidelwein, 
Leni Beatriz Correia Colares, Lidia Dalchiavon, Martial Raumond Henri Pouguet, Max Marcell 
Oliveira da Silva,  Renata Braz Gonçalves,  Solismar Fraga Martins, Valéria Raquel Bertotti, Vinícius 
Lisboa Nunes, Cátia Rejane Lindemann, Sabrina Meirelles Macedo e demais convidados. 
Justificaram a ausência: Egeu Gomez Esteves estando este representado por Fábio Dal Molin. Ao 
iniciar a 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 na sequência apresentou as 
Indicações. a) Indicação 21/2013 : Assunto: Autorização para orientação de discentes de 
Doutorado junto ao PPGEO-UFSC . I Relatório: Recebi, para análise e parecer, a solicitação de 
autorização para que o Prof. Dr. César Augusto Ávila Martins possa orientar discentes de doutorado 
do PPGEO da UFSC. A referida solicitação foi autorizada pela área de Geografia. II Conclusão: 
Pelo exposto, indicamos para aprovação a autorização para que o prof. Dr. César Augusto Ávila 
Martins possa orientar discentes de doutorado do PPGEO da UFSC. Reiteramos que essa 
atividade não causará prejuízo para as demais atividades desempenhadas pelo servidor no Instituto 
de Ciências Humanas e da Informação e na FURG. Posto em votação, a indicação foi aprovada por 
unanimidade pelos membros do Conselho. b) Indicação 22/2013 : Assunto: Projeto de Extensão: 
“Diálogos entre patrimônio, História e Educação ” coordenado pela Prof.ª Dr.ª Carmem Burgert 
Schiavon. I Relatório: Recebi, para análise e parecer, a solicitação de aprovação do Projeto de 
Extensão “Diálogos entre patrimônio, História e Educação” coordenado pela Prof.ª Dr.ª Carmem 
Burgert Schiavon. O Projeto devidamente registrado, atende na sua forma e conteúdo ao que foi 
proposto. II Conclusão: Pelo exposto, indicamos para aprovação o Projeto de Extensão “Diálogos 
entre patrimônio, História e Educação”, coordenado pela Prof.ª Dr.ª Carmem Burgert Schiavon. 
Posto em votação, a indicação foi aprovada por unanimidade pelos membros do Conselho. c) 
Indicação 23/2013 : Assunto: Relatório do Projeto de Extensão: “Diálogos entre P atrimônio, 
História e Educação”  coordenado  pela Prof.ª Dr.ª Carmem Burgert Schiavon. I Relatório: Recebi, 
para análise e parecer, a solicitação de aprovação do relatório do Projeto de Extensão “Diálogos 
entre Patrimônio, História e Educação” coordenado pela Prof.ª Dr.ª Carmem Burgert Schiavon.O 
referido relatório contempla as atividades desenvolvidas na ação de extensão em tela. II Conclusão: 
Pelo exposto, indicamos para aprovação, o relatório do Projeto de Extensão “Diálogos entre 
Patrimônio, História e Educação”, coordenado pela Prof.ª Dr.ª Carmem Burgert Schiavon. Posto em 
votação, a indicação foi aprovada por unanimidade pelos membros do Conselho. d) Indicação 
24/2013: Assunto: Afastamento do país da Prof.ª Dr.ª Jussara Mantell i entre 06 e 16 de 
setembro de 2013 . I Relatório: Recebi, para análise e parecer, a solicitação de afastamento do 
país da Prof.ª Dr.ª Jussara Mantelli para participar do evento XV Encontro Internacional Humboldt 
no México entre os dias 06 e 16 de setembro de 2013. A referida solicitação foi aprovada pela área 
de Geografia do ICHI. II Conclusão: Pelo exposto, indicamos para aprovação, o afastamento do 
país da Prof.ª Dr.ª Jussara Mantelli para participar do evento XV Encontro Internacional Humboldt 
no México entre os dias 6 e 16 de setembro de 2013. Posto em votação, a indicação foi aprovada 
por unanimidade pelos membros do Conselho. e) Indicação 25/2013 : Assunto: Redistribuição do 
Prof. Dr. Jean Tiago Baptista para a Universidade F ederal de Goiás (UFG) . I Relatório: Recebi, 
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para análise e parecer, o processo de redistribuição do Prof. Dr. Jean Tiago Baptista para a 
Universidade Federal de Goiás (UFG). O referido processo foi encaminhado para a área de História 
que manifestou concordância com a referida solicitação. II Conclusão: Pelo exposto, indicamos 
para aprovação, a redistribuição do Prof. Dr. Jean Tiago Baptista para a Universidade Federal de 
Goiás (UFG). Posto em votação, a indicação foi aprovada por unanimidade pelos membros do 
Conselho. f) Indicação 27:  Assunto: Oferta das disciplinas  Educação e Gestão Ambiental na 
Agricultura Familiar  e Agricultura Familiar e Práticas Agrícolas para o Cu rso de Licenciatura 
em Educação no Campo- ênfase em Ciências da Naturez a- Pronacampo   
I Relatório: Recebi, para análise e parecer, a oferta das disciplinas Educação e Gestão Ambiental 
na Agricultura Familiar e Agricultura Familiar e Práticas Agrícolas para o Curso de Licenciatura em 
Educação no Campo- ênfase em Ciências da Natureza- Pronacampo, com as seguintes ementas: 

• Educação e Gestão Ambiental na Agricultura Familiar : Fundamentos para a educação do 
campo e gestão ambiental; Políticas de desenvolvimento integrado na educação do campo e 
no sistema de agricultura familiar; Sistema de agricultura familiar para o manejo de impactos 
ambientais.  

• Agricultura Familiar e Práticas Agrícolas:  Heterogeneidade e desigualdade nos contextos 
rurais, inclusão social e educação no campo; Sistemas agrícolas dos povos históricos e das 
culturas regionais na agricultura familiar. 

 A criação das referidas disciplinas e alocação no Instituto de Ciências Humanas e da Informação 
sob a responsabilidade da área de Geografia é o resultado do desdobramento da firme posição da 
área e do conselho dessa unidade em valorizar as competências e a experiência da área de 
Geografia no trabalho com essas temáticas ao longo dos últimos anos. II Conclusão: Pelo exposto, 
indicamos para aprovação a oferta das disciplinas Educação e Gestão Ambiental na Agricultura 
Familiar e Agricultura Familiar e Práticas Agrícolas para o Curso de Licenciatura em Educação no 
Campo- ênfase em Ciências da Natureza - Pronacampo, vinculada a liberação de uma vaga para 
professor efetivo que será lotado na área de Geografia do ICHI e irá atuar no Campi de São 
Lourenço do Sul. Posto em votação a Indicação foi aprovada por unanimidade. g) Indicação 
28/2013: Assunto: Autorização para as professoras Maíra Baumgarten Co rreia e Karen 
Eidelwein participarem do Programa de Pós-Graduação - Nível Mestrado da FADIR- FURG . I 
Relatório: Recebi, para análise e parecer, a solicitação de autorização para as professoras Maíra 
Baumgarten Correia e Karen Eidelwein participarem do Programa de Pós-Graduação- Nível 
Mestrado da FADIr- FURG . O referido programa foi autorizado pela Capes no dia 07 de agosto de 
2013 e as professoras em tela constam na sua proposta. As áreas das mesmas às autorizaram, 
sendo que essa condição de professoras permanentes do Programa não ocasionará prejuízos para 
as suas demais atividades no Instituto de Ciências Humanas e da Informação e na FURG. II 
Conclusão: Pelo exposto, indicamos para aprovação, a autorização para as professoras Maíra 
Baumgarten Correia e Karen Eidelwein participarem do Programa de Pós-Graduação- Nível 
Mestrado da FADIr- FURG sem prejuízo para suas demais atividades junto ao Instituto de Ciências 
Humanas e da Informação e à FURG. Posto em votação, a indicação foi aprovada por unanimidade 
pelos membros do Conselho. h) Indicação 29/2013 : Assunto: Endosso Institucional para o 
projeto de Diagnóstico Arqueológico Interventivo e Programa de Educação Patrimonial na 
área de influência do Projeto Atlântico Sul, São Jo sé do Norte- RS.  I Relatório: Recebi, para 
análise e parecer, a solicitação de Endosso Institucional para o projeto de Diagnóstico Arqueológico 
Interventivo e Programa de Educação Patrimonial na área de influência do Projeto Atlântico Sul, 
São José do Norte- RS. O projeto assinado pela Prof.ª Dr.ª Maria Farias Gluchy, coordenadora do 
LEPAN contém o detalhamento da ação, cabendo ressaltar ainda que o material arqueológico 
coletado será analisado pelo mesmo laboratório ficando ao seu encargo ainda, a sua conservação 
permanente. II Conclusão: Pelo exposto, indicamos para aprovação, o endosso institucional para o 
projeto de Diagnóstico Arqueológico Interventivo e Programa de Educação Patrimonial na área de 
influência do Projeto Atlântico Sul, São José do Norte- RS. Posto em votação, a indicação foi 
aprovada por unanimidade pelos membros do Conselho. Após o relato das Indicações a Profª. Drª. 
Derocina Alves Campos Sosa passou a palavra para os membros das Câmaras apresentarem os 
pareceres. 01) Câmara de Ensino:  a) Parecer nº 015/2013 : Assunto: Alteração curricular do 
curso de Psicologia. Interessado: Egeu Gomes Esteves - coordenador do curso de Psicologia. 
Relator: César Augusto A. Martins. I – Relatório: Recebi por mensagem eletrônica em 02 de agosto 
de 2013, a informação sobre o processo alteração curricular do curso de Psicologia. Em 09 de 
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agosto, entrei em contato com o prof. Egeu Esteves para ajuste de forma em relação a uma 
equivalência. II – Voto do relator: Fundamentação: As alterações curriculares não implicam em 
alteração de turno, número de vagas ou carga horária total do curso. O anexo I da documentação 
detalha: (1) alterações nas posições de duas disciplinas; (2) a exclusão de duas disciplinas 
obrigatórias e cinco optativas; (3) a inclusão de uma disciplina obrigatória e cinco optativas; (4) a 
criação e inclusão de duas disciplinas obrigatórias e seis optativas. A proposta apresenta o 
detalhamento das disciplinas com a lotação, da localização no QSL, da carga horária total e 
semestral, do número de créditos, sistemas de avaliação e ementas, bem como o quadro de 
equivalências e um QSL em anexo. A proposta informa que todos os estudantes serão 
enquadrados sem prejuízos e que sua implementação ocorrerá a partir do primeiro semestre de 
2014. b) Parecer: O relator aprova a proposta de alteração curricular do curso de Psicologia. Na 
sequência o relator apresentou as alterações curriculares e o QSL do Curso de Psicologia. Após a 
apresentação a professora Adriana Kivanski de Senna solicitou que o Prof. Egeu Gomes Esteves 
fosse comunicado quanto à necessidade de apresentar a proposta de alteração curricular conforme 
o formulário padrão da PROGRAD. Posto em votação, o parecer 015/2013 da Câmara de Ensino 
foi aprovado por unanimidade.  02) Câmara de Extensão:  a) Parecer nº 011/2013 : 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: Intervenções arquivísticas no acervo do Instituto de Ciências Humanas e da 
Informação da Universidade Federal do Rio Grande – 2013 sob a responsabilidade do 
professor Mateus de Moura Rodrigues, período de execução: de 14 de janeiro de 2013 a 15 
de junho de 2013; 

2) Evento: Exposições museológicas: planejamento, comunicação e avaliação sob a 
responsabilidade do professor Mateus de Moura Rodrigues, período de execução: dia 31 de 
outubro de 2012; 

3) Projeto: Construção de metodologias para regularização fundiária em áreas de moradia na 
Aglomeração Urbana Sul no Rio Grande do Sul sob a responsabilidade do professor César 
Augusto Ávila Martins, período de execução: de 01 de setembro de 2013 a 01 de setembro de 
2014;  

4) Evento: II Semana Acadêmica do Curso de Turismo Binacional: “Turismo, Fronteiras e 
Integração” sob a responsabilidade da professora Ligia Dalchiavon, período de execução: de 
01 de maio de 2013 a 01 de novembro de 2013;  

5) Curso: Introdução à sexualidade humana sob a responsabilidade da professora Simone dos 
Santos Paludo, período de execução de 14 de janeiro de 2013 a 16 de janeiro de 2013; 

Relatórios finais:  
6) Projeto: Intervenções Arquivísticas no acervo do Instituto de Ciências Humanas e da 

Informação da Universidade Federal do Rio Grande – 2013 sob a responsabilidade do 
professor Mateus de Moura Rodrigues, período de execução: de 14 de janeiro de 2013 a 30 de 
abril de 2013;  

7)  Projeto: Intervenções Arquivísticas no acervo do Instituto de Ciências Humanas e da 
Informação da Universidade Federal do Rio Grande – 2012 sob a responsabilidade do 
professor Mateus de Moura Rodrigues, período de execução: de 01 de maio de 2012 a 31 de 
dezembro de 2012; 

8) Evento: Exposições museológicas: planejamento, comunicação e avaliação sob a 
responsabilidade do professor Mateus de Moura Rodrigues, período de execução: dia 31 de 
outubro de 2012;  

9) Projeto: Manutenção do Portal do Curso de Arquivologia sob a responsabilidade do professor 
Mateus de Moura Rodrigues, período de execução: de 23 de abril de 2012 a 31 de dezembro 
de 2012; 

10) Curso: Tendências atuais em Representação descritiva: os requisitos funcionais e o novo 
código de catalogação sob a responsabilidade do professor Rodrigo Aquino de Carvalho, 
período de execução: de 01 de abril de 2013 a 30 de novembro de 2013; 

11)  Programa: Laboratório da informação Documentária como instrumento para letramento 
informacional e inclusão digital sob a responsabilidade do professor Rodrigo Aquino de 
Carvalho, período de execução: de 02 de abril de 2012 a 30 de dezembro de 2012; 
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12)  Curso: Introdução à sexualidade humana sob a responsabilidade da professora Simone dos 
Santos Paludo, período de execução de 14 de janeiro de 2013 a 16 de janeiro de 2013; 

13)  Programa: Centro de Estudos sobre Meninos e Meninas de Rua – CEP-Rua (Cópia 
30/03/2012) sob a responsabilidade da professora Simone dos Santos Paludo, período de 
execução de 01 de janeiro de 2012 a 31 de dezembro de 2012.  

II - Voto do relator: Fundamentação: As ações de extensão descritas anteriormente não apresentam 
irregularidades que impeçam sua aprovação. Parecer: Pelo exposto aprovo as ações de extensão 
descritas neste relatório e encaminho para as providências cabíveis. Após a apresentação o relator 
Vinícius Lisboa Nunes, solicitou que o professor César Augusto Ávila Martins para que ele 
explicasse a proposta do projeto que está sob a sua responsabilidade O Prof. Dr. César Augusto 
Ávila Martins informou que se trata de um projeto  de extensão  com características de pesquisa. A 
proposta do trabalho é criar um instrumento de assessoramento para prefeituras municipais 
interessadas em realizar regularizações fundiárias. O trabalho possui duas fases interligadas e será 
realizado com a colaboração entre o Núcleo de Análises Urbanas e Laboratório de Topografia da 
Escola de Engenharia: a delimitação e mensuração das áreas e lotes para o cadastro fundiário para 
auxiliar o registro de imóveis e o diagnóstico das características dos moradores que é realizado 
com o acompanhamento da Prefeitura e das lideranças da área. O projeto será feito em parceria 
com a Prefeitura Municipal de Rio Grande e os trabalhos serão inicialmente realizados na Cidade 
de Agueda, em área da administração municipal. O projeto terá um financiamento de 
aproximadamente R$40.000,00, via convênio com a FAURG. Como é um projeto entre duas 
unidades, as taxas serão divididas entre ICHI e EE. O professor informou que não receberá bolsa e 
os recursos serão utilizados exclusivamente para o pagamento de bolsistas entre estudantes e 
servidores da FURG, na compra de materiais e equipamentos que auxiliarão no levantamento dos 
dados e despesas com passagens e diárias para eventuais assessorias externas.  Após os 
esclarecimentos o parecer 011/2013 foi posto em votação e aprovado por unanimidade pelos 
membros do Conselho. Após, feitos os esclarecimentos, o parecer 011/2013 foi posto em votação e 
aprovado por unanimidade pelos membros do Conselho. b) Parecer nº 012/2013 : Assunto: 
Proposta de Bolsa Qualificação Técnica: Interessado: José Vicente de Freitas. Relator: Vinícius 
Lisboa Nunes I – Relatório: Recebi, para análise e parecer a solicitação feita pelo professor José 
Vicente de Freitas, coordenador do “Programa de Formação e Qualificação da Equipe Técnica 
Multidisciplinar no Contexto do Plano de Ação de Educação Ambiental com vista à implementação 
da Gestão Ambiental Integrada do Porto do Rio Grande”, para autorização do pagamento de Bolsa 
de Qualificação Técnica para Yoisell López Bestard no valor mensal de R$ 1.200,00 a serem pagos 
pela Fundação de Apoio a Universidade – FAURG, pelo período de seis meses a partir do mês de 
julho de 2013. II - Voto do Relator: Fundamentação: Os recursos para pagamento da bolsa são 
oriundos do “Programa de 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”, não interferindo na dotação orçamentária do ICHI. Parecer: 
Pelo exposto aprovo a autorização do pagamento de Bolsa de Qualificação Técnica para Yoisell 
López Bestard no valor mensal de R$ 1.200,00 a serem pagos pela Fundação de Apoio a 
Universidade – FAURG. Posto em votação o parecer 012/2013 foi aprovado por unanimidade pelos 
membros do Conselho.  03) Câmara Administrativa:  Na sequência a presidente da Câmara 
Administrativa Profª. Msc. Valéria Raquel Bertotti deu encaminhamento a apresentação do Parecer: 
a) Parecer nº 010/2013 : Assunto:  Solicitação de afastamento para Pós-Doutorado do Prof. 
Lucas Neiva Silva .  Interessado: Prof. Lucas Neiva Silva - Curso Psicologia. Relator: Prof. Jarbas 
Greque Acosta. I – Relatório: A Câmara Administrativa do Pleno do Conselho do ICHI recebeu para 
análise e parecer os documentos intitulados: “Ata 04/2013 – Reunião do Comitê Assessor do Curso 
de Psicologia”; “Anexo I – Capacitação Docente (documento parcial)”. II – Voto do Relator: 
Fundamentação: A documentação apresentada, oriunda do Comitê Assessor do Curso de 
Psicologia (Ata 04/2013) e, de acordo com a programação para capacitação docente do ICHI. O 
relator verifica que a solicitação do Prof. Lucas Neiva Silva está em consonância com a política de 
capacitação docente do ICHI e satisfaz as exigências legais que norteiam o assunto. Além disso, 
durante o período requerido – março de 2014 a fevereiro de 2015 – ocorrerá o ajuste da oferta de 
disciplinas ministradas por este professor, anterior ou posterior a sua saída. A documentação 
informa, ainda que o pós-doutorado será realizado junto a Universidad Autónoma de Madrid (UAM 
– Espanha) e o solicitante apresentou ao grupo da Psicologia a Carta de Aceite formal do 
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colaborador no exterior, Prof. Jorge López (UAM). Parecer: O Relator, de posse das 
documentações apresentadas, relativas solicitação de afastamento e, estando tal afastamento, 
cumprindo exigências legais, vota pela Aprovação do mesmo. Posto em votação, o parecer foi 
aprovado por unanimidade pelos membros do Conselho. b) Parecer nº 011/2013 : Assunto: 
Redistribuição de Vaga – Processo 23116004178/2013- 51 Interessada: Adriana Fraga da Silva. 
Relator: Solismar Fraga Martins I – Relatório: A Câmara Administrativa do Pleno do Conselho do 
ICHI recebeu para análise e parecer o Processo 23116004178/2013-51 que trata da solicitação da 
redistribuição de vaga da professora Adriana Fraga da Silva, lotada atualmente na UNIPAMPA - 
Campus de Jaguarão, e que tem interesse em lotação no ICHI – FURG. Documentos anexados ao 
processo 23116004178/2013-51:  

1. Ofício de solicitação de redistribuição de vaga encaminhado pela professora Adriana Fraga 
da Silva à Coordenação do Curso de História da FURG (fls. 01 e 02); 

2. Memorial de Trajetória Acadêmica da professora Adriana Fraga da Silva (fls. 03 a 16); 

3. Currículo Lattes da Professora Adriana Fraga da Silva (fls. 17 a 40); 

4. Folha de despachos (fls. 41); 

5. Folha de despachos (fls. 42); 

6. Ofício da PROGEP endereçado à direção do ICHI solicitando avaliação da unidade a 
respeito do processo de redistribuição de vaga (fl. 43); 

7. Ofício da Coordenação do Bacharelado em Arqueologia endereçado à direção do ICHI 
manifestando aceite da professora Adriana Fraga da Silva em contrapartida a uma nova vaga de 
Reuni 2012 informado pela PROGRAD (fl.s/n); 

8. Ofício da PROGRAD endereçado a Direção do ICHI manifestando vagas disponibilizadas 
para unidade, o que inclui uma vaga para área de Arqueologia (fl. s/n); 

9. Ata 04/2013 da Área de Arqueologia e Antropologia aprovando a redistribuição de vaga da 
professora Adriana Fraga da Silva em contrapartida a vaga REUNI 2012 (fl. s/n); 

10.  Ofício de solicitação de redistribuição de vaga encaminhado pela professora Adriana Fraga 
da Silva a Coordenação do Curso de Arqueologia da FURG (fls. s/n); 

11.  Ata nº 001/2013 da Reunião Extraordinária da Área de História no qual concorda por 
unanimidade com a redistribuição da professora Adriana Fraga da Silva para área de Arqueologia. 

II - Voto do relator: Parecer: A professora inicialmente fez a solicitação de redistribuição de vaga 
para área de História, no entanto, enquanto ocorria a tramitação do processo no Instituto de 
Ciências Humanas e da Informação, houve a liberação de uma nova vaga REUNI para Área de 
Arqueologia e Antropologia. Informada dessa nova vaga a docente optou por elaborar uma nova 
solicitação de lotação no ICHI, desta vez para a área de Arqueologia. O grupo de Arqueologia e 
Antropologia, após reunião, aceitou a redistribuição da vaga da professora Adriana Fraga da Silva. 
A partir da nova informação os professores da área de História reuniram-se novamente e 
deliberaram pela concordância de que a professora Adriana Fraga da Silva ficasse lotada na área 
de Arqueologia e Antropologia e não mais na área de História. A professora Adriana Fraga da Silva 
tem formação em História e a ênfase de seus trabalhos está direcionada para a área de 
Arqueologia. Conclusão: O relator em posse dos documentos analisados concorda com a 
redistribuição da vaga da professora Adriana Fraga da Silva para área de Arqueologia e 
Antropologia em contrapartida à vaga REUNI que será remanejada para a UNIPAMPA – Campus 
de Jaguarão. Posto em votação o parecer foi aprovado por unanimidade pelos membros do 
Conselho. c) Parecer nº 012/2013 : Assunto: Convite para participação como palestrante no III 
Encontro Escola SESC de Bibliotecas Escolares. Interessada: Renata Braz Gonçalves. Relator: 
Max Marcell Oliveira da Silva I – Relatório: A Câmara Administrativa do Pleno do Conselho do ICHI 
recebeu para análise e parecer o documento convidando a Profª Renata Braz Gonçalves pala 
realizar palestra sobre o tema “A leitura como transformação social” , que acontecerá no dia 25 
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de setembro do corrente ano, na cidade do Rio de Janeiro, ficando a professora ausente de 24 a 26 
de setembro de 2013. II - Voto do Relator: Parecer: O Relator, de posse do documento convite, 
bem como a Ata nº 06/2013 do Núcleo Estruturante do Curso de Biblioteconomia, onde consta na 
segunda folha da ata, a autorização de todos e não havendo custo para a área de biblioteconomia, 
tendo sido citado no próprio convite, levando em consideração a DELIBERAÇÃO 02/2003 de 11 de 
julho de 2003, da CODEP em seu artigo 3º inciso I alínea “a”, verifica-se que a atividade de 
“palestra” não está contemplada nas exceções permitidas ao professor do magistério superior que 
possui dedicação exclusiva, porém levando em conta a lei federal 12772 de 28 de dezembro de 
2012, em seu artigo 21, inciso VIII é admitido o recebimento de pro labore eventual pela 
participação em palestras relacionadas à área do docente, desde que não exceda 30 horas anuais, 
sendo assim pela hierarquia legal, o relator vota pela aprovação do mesmo. Posto em votação o 
parecer foi aprovado por unanimidade pelos membros do conselho. c) Parecer nº 013/2013 : 
Assunto: Relatório de Afastamento Prof. Fabiano Couto Corre ia da Silva. Interessado: Prof. 
Fabiano C.C. da Silva. Relatora: Valéria Bertotti. I Relatório: A Câmara Administrativa do Pleno do 
Conselho do ICHI recebeu para análise e parecer o 2º Relatório de afastamento do professor 
Fabiano C.C. da Silva, matriculado no curso de Pós-Graduação Información y Documentación em 
La Sociedad Del Conocimiento da Universidade de Barcelona. Juntamente com os dados da 
Instituição, é apresentado o número de créditos cursados (total de 15 créditos), Disciplinas 
cursadas no semestre (total de 3), relação de eventos que participou (total de 3), relação de 
publicações (total de 2), situação da Tese que encontra-se em Estudos Preliminares, descrição do 
Assunto da Tese e de seu desenvolvimento, avaliação do Orientador (Muito Bom), assinaturas do 
Professor Fabiano e de seu Orientador, bem como dados gerais de identificação. II - Voto do 
Relator: Fundamentação: Trata-se do segundo relatório de afastamento e refere-se ao primeiro 
semestre de 2013, estando a descrição do assunto e desenvolvimento da Tese de acordo. 
Destaca-se ainda a avaliação e parecer positivo do Orientador. Parecer: O relator vota pela 
aprovação do 2º Relatório de afastamento do Prof. Fabiano C.C. da Silva. Posto em votação o 
parecer foi aprovado por unanimidade pelos membros do Conselho. d) Parecer nº 014/2013 : 
Assunto: Plano de Aplicação de recursos e divisão dos recur sos de Capital e de Diárias e 
Passagens 2013. Interessada: Profª Derocina Alves Campos Sosa – Diretora do ICHI. Relator: 
Valéria Raquel Bertotti. I – Relatório: A Câmara Administrativa do Conselho do ICHI recebeu para 
análise e parecer o posicionamento das áreas de ensino e área administrativa do ICHI referente as 
propostas de divisão dos recursos de Capital e de Diárias e Passagens do ano de 2013.O Parecer 
nº 008/2013 da Câmara Administrativa indicou a divisão igualitária por 9 partes (Arqueologia, 
Arquivologia, Biblioteconomia, Geografia, História, Psicologia, Sociologia, Turismo e Secretaria). 
Em reunião do Conselho do ICHI de julho passado, conforme ata nº 15/2013, a Prof.ª Drª. Julia 
Silveira Matos sugeriu a inclusão na distribuição orçamentária do Mestrado Profissional em História 
ou a divisão segundo planilha elaborada no ano de 2012. Encaminhou-se para a manifestação das 
áreas do ICHI até a data de 26 de julho: “trazer novas alternativas para a distribuição orçamentária 
ou considerar as três propostas: a) Avaliar a distribuição do Orçamento conforme Parecer da 
Câmara Administrativa 008/2013; b) Avaliar a inclusão na distribuição orçamentária do Mestrado 
Profissional em História; e, c) Distribuir o orçamento considerando as premissas da Matriz 
orçamentária da FURG” (Ata do ICHI 15/2013). II - Voto do Relator: Fundamentação: A relatora 
recebeu o posicionamento de 06 áreas de ensino e a área administrativa conforme descrito: 
Arqueologia (15 de julho) – favorável a distribuição do orçamento conforme Parecer da Câmara 
Administrativa 008/2013; Arquivologia  (12/julho) – favorável a distribuição do orçamento conforme 
Parecer da Câmara Administrativa 008/2013; Biblioteconomia  (29/julho) - "Decidiram 
favoravelmente à inclusão do curso de Mestrado Profissional na divisão orçamentária do ICHI, 
excepcionalmente em 2013. Além disso, vota pela permanência da divisão orçamentária proposta 
pela Câmara Administrativa, ou seja a divisão igualitária entre as áreas e a secretaria", conforme 
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Ata 07/2013 do NDE; Psicologia  (31/julho) – favorável a distribuição do orçamento conforme 
Parecer da Câmara Administrativa 008/2013; Geografia  (02/agosto) – favorável a inclusão na 
distribuição orçamentária do Mestrado Profissional em História para o ano de 2013; História  
(05/agosto) – “sugerimos a possibilidade de pensar o orçamento distribuído pelo total de servidores 
do instituto, de forma igualitária. Não sendo viável tal possibilidade (uma vez que não havia sido 
levantada tal proposta na reunião do Conselho) apoiamos a inclusão do PPGH na distribuição 
orçamentária” (e-mail Profª Adriana Senna); Secretaria  (07/agosto) – favorável a distribuição do 
orçamento conforme Parecer da Câmara Administrativa 008/2013. A Câmara não recebeu o 
posicionamento das áreas do Turismo e Sociologia. Parecer: considerando a manifestação das 
áreas de ensino e administrativa do ICHI a Relatora indica a aprovação da distribuição do 
Orçamento conforme Parecer da Câmara Administrativa 008/2013. Considerando a sugestão da 
área de História e a proposta de distribuir o orçamento considerando as premissas da Matriz 
orçamentária da FURG, a Câmara indica que a proposta para divisão orçamentária para o ano de 
2014 no que tange diárias e passagens e capital, seja discutida ainda no ano de 2013. Na 
sequência a relatora Profª. Msc. Valéria Raquel Bertotti sugeriu que o Diretor da PROPLAD, Mozart 
fosse convidado a participar de uma reunião para apresentar a composição do orçamento da FURG 
e do Instituto, colocou que esta iniciativa ajudaria no entendimento da divisão orçamentária para o 
ano de 2014. Colocou também que os laboratórios são importantes na distribuição do orçamento e 
neste contexto lembrou que a verba destinada a construção do prédio do Arquivo Geral é uma 
verba específica do REUNI que foi destinada para o curso de Arquivologia e que por manifestação 
do Arquivo Geral, através da sua coordenação, este expressou a necessidade de proximidade com 
o curso de Arquivologia e que os laboratórios do Arquivo Geral serão destinados para as atividades 
do curso de Arquivologia, sendo assim os mesmos passarão a contar, enquanto espaço, para o 
orçamento do ICHI.Antes de colocada em votação a proposta, a diretora Prof.ª Derocina esclareceu 
que a votação na área de História foi pela divisão igualitária entre os pares, sendo que essa mesma 
proposta não recebeu unanimidade na área. Após as colocações o Parecer nº 014 foi colocado 
em votação, sendo que 13 votos foram a favor, 03 vo tos contrários e 04 abstenções.  Na 
sequência a diretora Derocina Alves Campos Sosa abordou os seguintes assuntos: 04) Edital da 
Acolhida Cidadã:  informou que no dia 1º de agosto de 2013, foi realizada uma reunião com a 
Pedagoga, Assistente Social e a Psicóloga da PRAE onde estas colocaram que a FURG quer 
registrar as ações da Acolhida Cidadã. Para isso será aberto no mês de Setembro de 2013 um 
edital para a inscrição das ações de Acolhida. Em outubro/2013, os trabalhos inscritos serão 
apresentados no CIDEC e haverá um reconhecimento. A Diretora solicitou que os Coordenadores 
de cada curso do ICHI se reúnam com os Diretórios Acadêmicos para falarem sobre o edital e 
também pediu para incentivar que os grupos compartilhem as ações desenvolvidas na Acolhida 
Cidadã do 1º semestre de 2013. 05) Representantes do ICHI no Comitê de Ciência, Te cnologia 
e Inovação:  A ProPesP encaminhou o memorando circular - 05/2013 - (Anexo 01), para todos os 
diretores das Unidades Acadêmicas da FURG solicitando a indicação de representantes para 
compor o Comitê de Ciência, Tecnologia e Inovação.  Este documento foi compartilhado com os 
professores do ICHI, através de e-mail, onde foi solicitado a quem tivesse interesse em participar 
do Comitê, a indicação do nome. No ICHI serão representantes os seguintes servidores: Titular: 
Prof. Paulo Gomes de Souza Filho – Psicologia Suplente: Maira Baumgarten Correia - Sociologia. 
06) Representantes do ICHI no Comitê de levantament o de resíduos perigosos:  Foi recebido 
do Gabinete do Reitor o Memorando Circular 002/2013 (Anexo 02) onde o vice-reitor Danilo Giroldo 
solicita aos diretores das Unidades Acadêmicas a indicação de servidores  para acompanhar o 
levantamento/inventário de resíduos perigosos nas Unidades. Este memorando foi encaminhado, 
via e-mail, para todos os servidores do ICHI, onde foi solicitado a quem tivesse interesse em 
participar do Comitê, a indicação do nome. No ICHI serão representantes no Comitê de 
Levantamento de Resíduos Perigosos os seguintes servidores: Titular: Paulo Afonso Pires Junior – 
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Administrador Suplente: Elisângela Gorete Fantinel – Arquivista. 07) Representantes do ICHI no 
CONSUN: a Diretora informou aos participantes que com a saída da Profª. Ceres Braga Arejano, 
representante do curso de Psicologia, a Profª. Evelin Melo Mintegui do Curso de Arquivologia, que 
era suplente, agora é membro titular junto ao CONSUN, sendo que foi designada uma Portaria para 
o cargo. Na sequência a Diretora solicitou que a área de Psicologia avaliasse internamente e 
indicasse um nome para ser suplente da Profª. Evelin Melo Mintegui, para que seja apresentado na 
próxima reunião do Conselho para que posteriormente possa ser comunicado à Secretaria dos 
Conselhos. A Profª. Evelin Melo Mintegui solicitou que à Secretaria Administrativa do ICHI, ao 
receber a Pauta da Reunião do CONSUN, digitalizasse o material e o encaminhasse para o e-mail 
do Conselho do ICHI para que todos possam ter acesso à informação e, sobretudo, que os 
membros possam opinar em relação a um determinado assunto. 8) Assuntos Gerais: a) Conselho 
do ICHI:  a Diretora informou que recebeu um e-mail da Profª. Drª. Leni Beatriz Correia Colares 
onde esta solicitava a substituição da Profª. Cassiane de Freitas Paixão, como representante 
docente da área de Sociologia e também como membro da Câmara de Ensino, pela Profª. Eliza 
Mara Lozano Costa no Conselho do ICHI. E deu as boas vindas à nova integrante do Conselho. 
Ainda, sobre este mesmo tema a secretária  Elisângela Gorete Fantinel solicitou esclarecimento 
sobre a participação da Profª. Drª. Adriana Kivanski de Senna como membro do Conselho, 
considerando que ela solicitou a exoneração da Coordenação dos Cursos de História. Foi 
informado pelos Conselheiros que a Adriana não fará mais parte do Conselho, considerando a 
solicitação de exoneração e também o resultado das Eleições dos Cursos de História. Neste 
sentido, o Prof. Dr. Juarez José Rodrigues Fuão será o novo membro do Conselho e representante 
da Câmara de Extensão, ficando o Conselho composto por: 

 

As Câmaras de Ensino, Pesquisa, Extensão e Administrativa ficam assim compostas: 
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b) Curso de Hotelaria : o prof. Dr. Solismar Fraga Martins solicitou que a proposta do novo curso 
de Hotelaria possa ser apresentada e amplamente discutida antes de aprovarmos a proposta final, 
o objetivo é que todos possam ter tempo para avaliar o projeto. A Profª. Drª. Derocina Alves 
Campos Sosa informou que os prazos geralmente são exíguos, no entanto disse que a proposta da 
criação do Curso de Hotelaria será discutida em reunião no ICHI e solicitou que todos os 
Conselheiros estudassem o material que foi encaminhado via e-mail, para que pudessem se 
apropriar das informações. c) Concurso Arquivologia : A coordenadora do curso de Arquivologia, 
Profª. Msc. Valéria Raquel Bertotti comunicou que a Arquivologia terá uma vaga para professor 
efetivo e para fechar o processo a área está aguardando a confirmação do nome do membro 
externo, que será o suplente da banca. Destacou que em função da realidade da área da 
Arquivologia no Brasil, onde só tem um curso de doutorado e este é no Rio de Janeiro, a exigência 
para o candidato participar do concurso será que este tenha mestrado. Nesta mesma linha, colocou 
que o curso de Arquivologia possui duas professoras que já possuem o mestrado e que diante 
desta realidade terá que justificar a composição da banca examinadora. d) Calendário para 
reuniões das áreas:  o Prof. Dr. César Augusto Ávila Martins sugerir que o Conselho do ICHI, 
organize um calendário anual de reuniões de área para garantir o bloqueio de horário dos 
professores, fortalecendo a legitimidade das reuniões convocadas pelos Coordenadores dos 
Cursos e/ou seus membros; e) Reconhecimento:  o Prof. Dr. César Augusto Ávila Martins registrou 
duas ações vitoriosas do Conselho do ICHI com demandas da área de Geografia e louvar os 
procedimentos da Diretora Prof.ª Derocina Alves Campos Sosa. Referiu a obtenção da vaga do IO 
para a troca de lotação do Prof. Jorge Arigony Neto e também em relação às disciplinas que 
envolvem os estudos Agrários do Curso de Licenciatura em Educação no Campo - ênfase em 
Ciências da Natureza- Pronacampo que ficarão lotadas no Instituto de Ciências Humanas e da 
Informação, sendo que isso implica na destinação de uma vaga docente para a área de Geografia. 
f) Distribuição do Orçamento : o Prof. Dr. César Augusto Ávila Martins disse que lamenta a 
disputa pelos critérios de distribuição de verbas. Mesmo com a compreensão de que os pequenos 
recursos por área sejam importantes para determinadas áreas, defendo que uma alternativa é 
praticar o entendimento que o doutorado é atualmente o começo de carreira numa IFES. O 
doutorado  deve ser utilizado para alavancar projetos de pesquisa com financiamentos distintos. 
Considerou que tais projetos gerarão publicações qualificadas pela CAPES e CNPq, ações de 
extensão como resultado de pesquisas e permitirão a construção de Programas de Pós-Graduação 
no ICHI, diminuindo a diáspora de professores da unidade que prestam seus serviços de mais alto 
nível em programas de outras unidades ou instituições. Indicou também que todas as áreas 
elaborem, mantenham e atualizem planos de capacitação que incluam estágios pós-doutorais com 
bolsas nas maiores e melhores instituições nacionais e estrangeiras. A Prof. Evelin Melo Mintegui 
comentou que a Arquivologia é uma área que está em desenvolvimento, não apenas na FURG, 
mas também no Brasil. Especificamente na FURG, pontuou que os professores estão buscando a 
qualificação e que alguns docentes são mestres e os demais estão fazendo mestrado. Colocou que 
entende que a qualificação é importante para a captação de recursos junto a CAPES/CNPQ, mas 
frisou que no momento os profissionais ainda não estão conseguindo participar destes editais e 
inferiu que o valor do orçamento do ICHI, destinado ao curso de Arquivologia, é um recurso 
importante para a área e que é o recurso que os professores possuem para participar de 
congressos e atividades que complementam a qualificação profissional. A profª. Msc. Valéria 
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Raquel Bertotti informou aos Conselheiros que a Profª. Luciana Souza de Brito está elaborando o 
projeto para ingressar no doutorado.  Da mesma forma, e apoiado pelo ICHI, há um planejamento 
interno da área para a qualificação dos professores. g) DreamSpark:   o técnico do laboratório 
Carlos Eduardo Pereira de Quadros informou que o NTI já tem mapeado a demanda da FURG e 
que nesta semana irão receber um representante da Microsoft que apresentará o programa 
DreamSpark e uma proposta orçamentária à FURG. A Diretora Profª. Drª. Derocina Alves Campos 
Sosa agradeceu ao Carlos Eduardo Pereira de Quadros pelas informações compartilhadas e 
solicitou que o mesmo mantivesse o ICHI a par do andamento das atividades e das discussões 
deste tema. Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata, que vai assinada pela senhora 
Diretora Prof.ª Drª. Derocina Alves Campos Sosa e por mim, Elisângela Gorete Fantinel, secretária. 
 

 
 __________________________________________ 

Profª. Drª. Derocina Alves Campos Sosa 
Diretora do ICHI 

 
__________________________________ 

Elisângela Gorete Fantinel 
Secretária Geral - Arquivista – ICHI 
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ANEXO 01 

 
Memorando Circular 5/2013 - ProPesP 
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ANEXO 02 
 

Memorando Circular 002/2013 – Gabinete do Reitor 
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