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REUNIÃO ORDINÁRIA 
 
Aos dez dias do mês de setembro de 2013, às 14 horas, reuniu-se no Prédio 04 – Sala 4217 - 
Campus Carreiros - Universidade Federal do Rio Grande – FURG – o Conselho do Instituto de 
Ciências Humanas e da Informação, para realização da reunião ordinária  com os seguintes 
membros: Anderson Luis Ruhoff, César Augusto Ávila Martins, Daniel Prado, Denise Maria Maciel 
Leão, Jarbas Greque Acosta, Leni Beatriz Correia Colares, Lidia Dalchiavon, Max Marcell Oliveira 
da Silva,  Renata Braz Gonçalves, Cátia Rejane Lindemann, Sabrina Meirelles Macedo e demais 
convidados. Justificaram a ausência e indicaram seus representantes: Egeu Gomez Esteves 
estando este representado por Fábio Dal Molin, Angélica Corvello Schwalbe representada por 
Elisângela Gorete Fantinel, Evelin Melo Mintegui representada por Mateus de Moura Rodrigues, 
Valéria Raquel Bertotti representada por Roberta Pinto de Medeiros, Vinícius Lisboa Nunes 
representado por Inês Vianna Pereira, Juarez José Rodrigues Fuão representado por Luiz 
Henrique Torres, Solismar Fraga Martins representado por Susana Maria Veleda. Justificaram a 
ausência José Alberioni dos Reis, Eliza Lozano Costa, Martial Raymond Henri Pouguet e Ana 
Claudia B. Saraiva. Ao iniciar a reunião a Vice-Diretora do Instituto de Ciências Humanas e da 
Informação, Prof.ª  Drª. Denise Maria Maciel Leão deu as boas vindas aos participantes e 
justificou a ausência da Diretora Profª. Drª. Derocina Alves Campos Sosa e na sequência 
apresentou as indicações realizadas pela Diretora: 1) Indicação 33/2013:  Assunto: Autorização 
para atuar como professor voluntário junto ao curso  de Biblioteconomia.  Relatório: A 
Diretora recebeu para análise e parecer a solicitação do Técnico Administrativo em Educação 
Carlos Eduardo Pereira de Quadros, para atuar como professor voluntário junto ao curso de 
Biblioteconomia da FURG, tendo a aprovação do Núcleo Docente Estruturante da área, para a 
atuação nas disciplinas Bancos de Dados Documentários e Desenvolvimento de Portais para 
Unidades e Serviço de Informação. Conclusão: Pelo exposto, indicamos para aprovação, a 
autorização para atuar como professor voluntário junto ao curso de Biblioteconomia da FURG com 
atuação nas disciplinas Bancos de Dados Documentários e Desenvolvimento de Portais para 
Unidades e Serviço de Informação. A Indicação 33/2013 foi posta em votação e aprovada por 
unanimidade pelos membros do Conselho. 2) Indicação 34/2013:  Assunto: Projeto de Extensão 
“Estudo preliminar sobre as vias de transporte que serão usadas por uma mineradora nos 
municípios de São José do Norte e Rio Grande de responsabilidade do prof. Marcelo Vinicius 
de la Rocha Domingues. Relatório: A Diretora recebeu para análise e parecer o projeto de 
Extensão “Estudo preliminar sobre as vias de transporte que serão usadas por uma mineradora 
nos municípios de São José do Norte e Rio Grande” de responsabilidade do prof. Marcelo  
Domingues. O projeto está devidamente cadastrado no SigProj. A Indicação 34/2013 foi posta em 
votação e aprovada por unanimidade pelos Conselheiros do ICHI. 3) Indicação 35/2013 : Assunto: 
Ajuste no plano de trabalho do projeto de Extensão:  Formação e qualificação da equipe 
técnica multidisciplinar no contexto do plano de Aç ão de Educação Ambiental integrada do 
Porto do Rio Grande,  de responsabilidade do prof. José Vicente de Freitas. Relatório: a Diretora 
recebeu para análise e parecer a solicitação de Ajuste no plano de trabalho do projeto de 
Extensão: Formação e qualificação da equipe técnica multidisciplinar no contexto do plano de 
Ação de Educação Ambiental integrada do Porto do Rio Grande de responsabilidade do prof. José 
Vicente de Freitas. A alteração refere-se a um acréscimo no item passagens e despesas com  
locomoção que passa de R$12.200,00 para R$ 37.200,00. Conclusão: Pelo exposto, indicamos 
para aprovação o Ajuste no plano de trabalho do projeto de Extensão: Formação e qualificação da 
equipe técnica multidisciplinar no contexto do plano de Ação de Educação Ambiental integrada do 
Porto do Rio Grande de responsabilidade do prof. José Vicente de Freitas.  
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A Indicação 35/2013 foi posta em votação e aprovada por unanimidade pelos membros do 
Conselho. 4) Indicação 36/2013 : Assunto: Alteração no valor das bolsas projeto de Extensão:  
Formação e qualificação da equipe técnica multidisc iplinar no contexto do plano de Ação 
de Educação Ambiental Integrada do Porto do Rio Gra nde , de responsabilidade do prof. José 
Vicente de Freitas. Relatório: A Diretora recebeu, para análise e parecer a solicitação de alteração 
no valor das bolsas do projeto de Extensão: Formação e qualificação da equipe técnica 
multidisciplinar no contexto do plano de Ação de Educação Ambiental integrada do Porto do Rio 
Grande de responsabilidade do prof. José Vicente de Freitas.A alteração refere-se a um 
acréscimo no valor das bolsas dos seguintes bolsistas Márcia Gonçalves do Nascimento 
(R$1700,00); José Vicente de Freitas (R$ 4.000,00); Katryana Camila Madeira (R$2400,00) e 
Laura Lemons Moreira (R$ 2400,00). Conclusão: Pelo exposto, indicamos para aprovação a 
alteração no valor das bolsas do projeto de Extensão: Formação e qualificação da equipe técnica 
multidisciplinar no contexto do plano de Ação de Educação Ambiental integrada do Porto do Rio 
Grande de responsabilidade do prof. José Vicente de Freitas. A Indicação 36/2013 foi posta em 
votação e aprovada por unanimidade pelos membros do Conselho. 5) Indicação 38/2013 : 
Assunto: Oferta das disciplinas Elementos Sociológicos da Ed ucação e Psicologia da 
Educação para o curso de Licenciatura em Ciências E xatas para o Campus de Santo 
Antônio da Patrulha.  Relatório: A Diretora recebeu para análise e parecer a solicitação de Oferta 
das disciplinas Elementos Sociológicos da Educação e Psicologia da Educação para o curso de 
Licenciatura em Ciências Exatas para o Campus de Santo Antônio da Patrulha. Após avaliação 
das área de Sociologia e Psicologia foi acordada a oferta das disciplinas para o curso em tela. 
Conclusão: Pelo exposto, indicamos para aprovação a solicitação de Oferta das disciplinas 
Elementos Sociológicos da Educação e Psicologia da Educação para o curso de Licenciatura em 
Ciências Exatas para o Campus de Santo Antônio da Patrulha. A Vice-Diretora Profª. Drª. Denise 
Maciel Leão colocou que terá vaga específica para o professor atuar nos Campi de Santo Antônio 
da Patrulha e também em São Lourenço do Sul através dos cursos do PRONACAMPO. Após as 
colocações a Indicação 38/2013 foi colocada em votação e aprovada por unanimidade pelos 
membros do Conselho. 6) Indicação 39/2013 : Assunto: Abertura de Edital de Professor 
visitante da Área de Psicologia do ICHI . Relatório: A Diretora recebeu para análise e parecer a 
solicitação da abertura de edital de professor Visitante da Área de Psicologia conforme 
especificações em anexo. A proposta de edital atende a legislação vigente. A Área de Psicologia 
do ICHI já detém a vaga em tela. Conclusão: Pelo exposto, indicamos para aprovação a 
solicitação da abertura de edital de professor Visitante da Área de Psicologia.  Na sequência a 
Profª. Drª. Denise Maciel Leão apresentou o Edital de Seleção de Professor Visitante. Após a 
apresentação os membros do Conselho indicaram o ajuste do cronograma e também prever, em 
cada etapa, um período para recurso. As sugestões serão acatadas e, a Indicação 39/2013 foi 
colocada em votação e aprovada por unanimidade pelos membros do Conselho. 7) Indicação 
41/2013: Assunto: Autorização para atuação como professor voluntário junto ao curso de 
Turismo- Binacional no Campus de Santa Vitória do P almar.  Relatório: A Diretora recebeu, 
para análise e parecer a solicitação de autorização para atuação como professor voluntário junto 
ao curso de Turismo- Binacional no Campus de Santa Vitória do Palmar da  docente Anelise 
Maximilla neste segundo semestre letivo de 2013, para ministrar a disciplina “Educação 
ambiental”, código 10356, ofertada em caráter optativo. A solicitação foi acatada pelo Comitê 
Assessor do Curso de Turismo- Binacional. Conclusão: pelo exposto, indicamos para aprovação a 
solicitação para atuação como professor voluntário junto ao curso de Turismo- Binacional no 
Campus de santa Vitória do Palmar da docente Anelise Maximilla, neste segundo semestre letivo 
de 2013, para ministrar a disciplina “Educação Ambiental”, código 10356, ofertada em caráter 
optativo. Após a apresentação do parecer a Profª. Msc. Ligia Dalchiavon informou que se trata de 
uma disciplina optativa e a Profª. Anelise Maximilla possui formação em Ciências Biológicas e 
especialização na área de Educação Ambiental. A Indicação 41/2013 foi colocada em votação e 
aprovada por unanimidade pelos membros do Conselho. Após o relato das Indicações a Profª. 
Drª. Denise Maciel Leão passou a palavra para os membros das Câmaras apresentarem os 
pareceres. 1) Câmara de Administrativa : a) Parecer 015/2013.  Assunto: Relatório de 
Afastamento Prof. Augusto Duarte Faria. Interessado: Prof. Augusto Duarte Faria. Relator: Max 
Marcell Oliveira da Silva. Relatório: A Câmara Administrativa do Pleno do Conselho do ICHI 
recebeu para análise e parecer o 2º Relatório de afastamento do Professor Augusto Duarte Faria, 
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matriculado no Programa de Pós-Graduação em saúde e comportamento da Universidade 
Católica de Pelotas – UCPel onde desenvolve o doutorado. No relatório não é apresentada 
nenhuma disciplina cursada no semestre, conforme o relatório, também não são apresentadas 
menção ou nota. O número de créditos já cursados (total de 36 créditos), o número de créditos 
restantes para integralização do curso (total de zero créditos), situação da Tese (em execução), 
descrição do desenvolvimento e assunto da tese, avaliação do Orientador (Muito Bom), 
assinaturas do Professor Augusto e de seu Orientador, bem como dados gerais de identificação. 
Voto do Relator: Fundamentação: De acordo com o relatório apresentado, o Professor Augusto 
Duarte Faria desenvolve suas funções de acordo com o proposto. Conclusão: O relator vota pela 
aprovação do 2º Relatório de afastamento do Prof. Augusto Duarte Faria. O Parecer 015/2013 da 
Câmara Administrativa foi colocado em votação e aprovado por unanimidade pelos membros do 
Conselho. 2) Câmara de Ensino : a) Parecer 016/2013 : Assunto: Alteração-criação-extinção de 
disciplinas no Programa de Pós-Graduação em Geograf ia do ICHI (PPGEO). Interessado: 
Solismar Fraga Martins. Relator: César Augusto Avila Martins. Relatório: A Câmara de Ensino do 
Conselho do ICHI recebeu para análise e parecer o processo 23116.005670/2013-43 com o 
pedido de alteração-criação-extinção de disciplinas no PPGEO. Voto do Relator: Fundamentação: 
o processo conta com seis folhas: Fl. 1: Mem. 20/2013 da CCurPGGeograf de 19/08/2013 para a 
direção do ICHI solicitando: (a)  a alteração do nome da disciplina “Sensoriamento Remoto 
Aplicado à Hidrologia de regiões costeiras subtropicais (101124P)” para “Sensoriamento remoto 
em Hidrologia de regiões costeiras”, (b) a criação da disciplina “Geoprocessamento em recursos 
hídricos”; c) a extinção da disciplina “Sensoriamento remoto e sistemas de informações geográfica 
na avaliação de recurso costeiros (05026P)” lotada no IO; Fl. 2 e 3: documento de 08 de agosto 
de 2013, assinado pelo professor Anderson Ruhoff, justificando a alteração do nome e a criação 
da disciplina. O professor Anderson apresenta a ementa da disciplina com o nome alterado, a 
ementa, carga horária e bibliografia da disciplina criada; Fl. 4 e 5: ata 04/2013 do PPGEO/FURG 
com a aprovação dos encaminhamentos do prof. Anderson Ruhoff; Fl. 6: folha de despacho. 
Parecer: A solicitação está em concordância com dois aspectos debatidos no âmbito do ICHI e em 
especial na área de Geografia e no PPGEO: (1) a concentração de atividades fins da Unidade 
com a efetiva participação de pessoal do ICHI como no caso da extinção de uma disciplina que 
estava lotada em outro Instituto e a criação de uma lotada e gerenciada no ICHI; (2) a alteração 
do nome e da ementa de uma disciplina com escala regional para a escala global, permitindo 
abordagens em múltiplas escalas. Neste sentido, o relator vota por deferir o pedido do PPGEO 
nos seguintes termos: b.1. pela extinção da disciplina “Sensoriamento Remoto Aplicado à 
Hidrologia de regiões costeiras subtropicais (101124P)”; b.2. pela criação da disciplina 
“Sensoriamento remoto em Hidrologia de regiões costeiras” conforme fl. 2 e 3 do processo; b.2. 
pela extinção de “Sensoriamento remoto e sistemas de informações geográfica na avaliação de 
recurso costeiros (05026P)” lotada no IO; b.3. sugere que o despacho para a instância superior 
acompanhe o detalhamento das disciplinas em um provável formulário da PROPESP com 
semelhança do formulário da PROGRAD para os cursos de graduação; e, (b.4) deferir o pedido de 
criação da disciplina de “Geoprocessamento em Recursos Hídricos”. O dossiê, com a 
documentação supracitada, encontra-se arquivado junto ao Parecer que está impresso e assinado 
pelo relator. Na sequência o Parecer da Câmara de Ensino 016/2013 foi colocado em votação e 
aprovado por unanimidade pelos membros do Conselho. 3) Câmara de Extensão : os pareceres 
da Câmara de Extensão foram apresentados pela Profª. Drª Renata Braz Gonçalves, conforme 
seguem: a) Parecer 013/2013 : Assunto: Curso de extensão. Interessados: Professora Renata 
Braz Gonçalves. Relator: Juarez José Rodrigues Fuão. Relatório: A câmara de extensão recebeu 
para análise e parecer o projeto de curso de formação continuada “Biblioteca escolar e fontes 
de informação digitais: subsídios para o apoio ao e nsino e à pesquisa na escola” , com 
previsão de execução entre 16/09/2013 e 20/12/2013, sob a coordenação da Profª. Renata Braz 
Gonçalves. De acordo com o referido projeto, a proposta foi submetida ao edital interno PROEXC 
004/2013 e aprovada e responde a uma demanda do MEC para criação de cursos de Formação 
continuada para professores da educação básica em exercício. As despesas do projeto serão 
custeadas pela PROEXC e MEC. Voto do relator: a) Fundamentação: A ação de extensão não 
apresenta irregularidades que impeçam sua aprovação. b) Parecer: Pelo exposto aprovo a ação 
de extensão descrita neste relatório e encaminho para as providências cabíveis. b) Parecer 
014/2013: Assunto: Ações de Extensão. Interessados: Professores do ICHI. Relator: Renata 
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Braz Gonçalves. Relatório: A câmara de extensão recebeu para análise e parecer, as seguintes 
ações de extensão: 1) Projeto Descrição do acervo processual de guarda pe rmanente da 
justiça Federal de Rio Grande com período de execução de 01/09/2013 a 01/03/2014 – 
Coordenadora: Profa. Evelin Melo Mitengui; 2) Relatório do projeto Gestão do acervo 
fotográfico da Assessoria de Comunicação da FURG , período de execução de 23/05/2011 a 
16/12/2012 – Coordenadora: Profa. Luciana Souza de Brito. 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. Os Pareceres da Câmara de Extensão, 013 e 
014/2013, foram postos em votação e aprovados por unanimidade pelos membros do Conselho.  
4) Câmara de Pesquisa: os pareceres da Câmara de Pesquisa foram apresentados pela Profª. 
Msc. Ligia Dalchiavon, conforme seguem: a) Parecer 014/2013 : Assunto: Projeto de Pesquisa. 
Relator: Martial Pouguet. Relatório: A Câmara de Pesquisa do Conselho do ICHI recebeu, para 
análise e parecer, o projeto de pesquisa nº32/2013 “Mapeamento da produção científica sobre 
ontologias na área de Ciência da Informação: um estudo bibliométrico da produção científica de 
1990 até 2013” sob a responsabilidade da Profa. Dra. Gisele Vasconcelos Dziekaniak. Voto do 
Relator: a) Fundamentação: Após a análise foi verificado que o Projeto de Pesquisa 32/2013 está 
a contento com os padrões da Universidade Federal do Rio Grande (FURG) e do Instituto de 
Ciências Humanas e da Informação (ICHI). b) Parecer: O Relator vota pela aprovação do projeto 
de Pesquisa acima relacionado. b) Parecer 015/2013 : Assunto: Projeto de Pesquisa. Relator: 
Egeu Esteves. Relatório: A Câmara de Pesquisa do Conselho do ICHI recebeu os seguintes 
projetos de pesquisa 2013 para análise e parecer: 

Nº Título  Responsável  
p033 Revoluções, golpes e movimentos de resistência: 

história e memória. 
Juarez Rodrigues Fuão 

Voto do relator: a) Fundamentação: Após a análise foi verificado que o Projeto de Pesquisa 
p33/2013 está de acordo com os padrões da Universidade Federal do Rio Grande e do Instituto de 
Ciências Humanas e da Informação (ICHI). Tendo em vista o exposto, votamos pela aprovação do 
Projeto de Pesquisa acima citado. Após a apresentação, os Pareceres da Câmara de Pesquisa, 
014 e 015/2013, formam postos em votação e aprovados por unanimidade pelos membros do 
Conselho. 5) Assuntos Gerais:  a) Coordenação da área de Sociologia:  a Profª. Drª Leni Beatriz 
Correia Colares solicitou que fosse reconhecida como Coordenadora da Àrea de Sociologia, 
conforme registrado em Ata do Conselho do ICHI. b) Treinamento N VIVA: a Profª. Drª Leni 
Beatriz Correia Colares colocou para os participantes que conheceu uma ferramenta para trabalhar 
com construção de mapas, dentre outros recursos, a partir das redes sociais e pelos resultados que 
esta ferramenta pode trazer para trabalhos que requerem pesquisas qualitativas solicitou a 
avaliação do ICHI em fomentar este curso. O valor é de US$ 7.000,00 e encaminhará maiores 
informações sobre a proposta do treinamento. c) Manutenção do  Prédio 06: o Prof. Dr. César 
Augusto Ávila Martins solicitou providências quanto os consertos no Prédio 06 especialmente a sala 
6106, o roteador, telefones e as fechaduras. Outros professores que trabalham no prédio 
corroboraram com a solicitação do Prof. César, e indicaram que é necessária uma manutenção 
geral no Prédio. d) Reunião das áreas: definição institucional: o Prof. Dr. César Augusto Ávila 
Martins indicou que a Direção do ICHI solicite aos coordenadores que os mesmos estabeleçam um 
cronograma para as reuniões da área e que as datas e horários sejam bloqueados na agenda dos 
professores para garantir a participação efetiva nas reuniões. e) Pauta da Reunião do Conselho 
do ICHI: o Prof. Dr. César Augusto Ávila Martins solicitou que na convocação da reunião fosse 
colocado, de forma breve, o teor dos assuntos que serão tratados. A Secretária Geral, Elisangela 
Gorete Fantinel, colocou que é possível disponibilizar estas informações considerando que já 
elabora um protocolo com as demandas que recebe para avaliação do Conselho.  f) Núcleo 
Docente Estruturante NDE e Conselho ICHI: a Profª. Roberta Pinto de Medeiros, vice-
coordenadora do curso de Arquivologia, solicitou a substituição da Profª. Renata Braz Gonçalves 
pelo Prof. Mateus de Moura Rodrigues como participante do Núcleo Docente Estruturante do curso 
de Arquivologia ficando este composto por: 

• Valéria Raquel Bertotti;  
• Luciana Souza de Brito;  
• Evelin Melo Mintegui;  
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• Roberta Pinto de Medeiros; e, 
• Mateus de Moura Rodrigues. 

 
Solicitou também, a inclusão do Prof. Mateus de Moura Rodrigues como suplente da Profª. Evelin 
Melo Mintegui, junto ao Conselho do ICHI. Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata, 
que vai assinada pela Vice Diretora Profª. Drª. Denise Maria Maciel Leão e por mim, Elisângela 
Gorete Fantinel, secretária. 

 
 
 

 _______________________________________________________ 
          Profª. Drª. Denise Maria Maciel Leão  

 Vice Diretora do ICHI 
 
 

 
___________________________________________________________ 

    Elisângela Gorete Fantinel  
 Secretária Geral - Arquivista – ICHI 
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ANEXO 01 
 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE 

INSTITUTO DE CIÊNCIAS HUMANAS E DA INFORMAÇÃO – ICH I 
EDITAL 01 DE SETEMBRO DE 2013 

SELEÇÃO PÚBLICA PARA PROFESSOR VISITANTE  
 

A Diretora do Instituto de Ciências Humanas e da Informação da Universidade Federal do Rio 
Grande -FURG torna público que estarão abertas as inscrições para Seleção Pública de Professor 
Visitante, para atuar no Curso de Graduação em Psicologia e no Curso de Pós-graduação lato 
sensu em Abordagem Multidisciplinar em Dependência Química, conforme descrito a seguir: 

1 - ÁREA: Psicologia 

2 - TOTAL DE VAGAS: Uma 

3 - TITULAÇÃO MÍNIMA: Doutor 

4 - REGIME DE TRABALHO: Dedicação Exclusiva, 40 horas 

5 - DURAÇÃO DO CONTRATO: 12 meses, com possibilidade de prorrogação por mais 12 meses 

6 - FORMA DE SELEÇÃO: Processo Seletivo Simplificado, compreendendo (i) análise do 
curriculum vitae (caráter eliminatório) e (ii) análise da proposta de trabalho. 

7 - PRÉ-REQUISITOS: 

7.1. Doutorado em Psicologia ou em Ciências da Saúde (grande área da CAPES com todas as 
áreas nela incluídas); 

7.2. Ser portador do título de doutor há, no mínimo, dois anos; 

7.3. Graduação em Psicologia; 

7.4. Ter produção científica relevante nos últimos 5 anos; 

7.5. Não ter vínculo empregatício ou estatutário; 

7.6. Não ser aposentado. 

8 - DOCUMENTAÇÃO: 

8.1. Proposta de trabalho, contendo: (a) Projeto de pesquisa a ser desenvolvido durante a atuação 
nessa universidade; (b) Proposta de disciplina optativa a ser ministrada no Curso de Graduação 
em Psicologia; (c) Proposta de disciplinas a serem ministradas no Curso de Pós-graduação lato 
sensu em Abordagem Multidisciplinar em Dependência Química; (d) Proposta de outras atividades 
didático-pedagógicas e de extensão. 

8.2. Currículo Lattes (CNPq) documentado, com produção científica dos últimos 5 anos. 

8.3. Cópias dos diplomas de graduação e do doutorado; 

8.4 Cópia da Cédula de Identidade, CPF, Titulo Eleitoral e comprovante de votação na última 
eleição e comprovante de quitação com o serviço militar (se for o caso); 

8.5. A documentação solicitada neste Edital não será revisada no ato de recebimento. A 
responsabilidade pela entrega da documentação e pela veracidade de todas as informações 
prestadas é exclusivamente do candidato. 

9 - INSCRIÇÕES: 

9.1. Local: Secretaria do Instituto de Ciências Humanas e da Informação– ICHI – Campus 
Carreiros – Av. Itália, Km 8, Bairro Carreiros, Rio Grande, RS, telefone (53) 3293-5076, horário de 
expediente: das 8h45 às 11h45, das 13h45 às 17h15 e das 18h às 20h30; 
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9.2 A inscrição poderá ser realizada pessoalmente ou por intermédio de procurador (que deverá 
apresentar procuração por instrumento público ou particular), perante a Secretaria do ICHI, ou via 
postal (exclusivamente por SEDEX), que será admitida desde que o candidato franqueie a 
remessa da documentação durante o período das inscrições; 

9.3. Endereçamento das inscrições via postal: Universidade Federal do Rio Grande – FURG, 
Secretaria do Instituto de Ciências Humanas e da Informação – ICHI, Documentos para Seleção 
simplificada para Professor Visitante (Edital nº 001 - psicologia), Caixa Postal 474, CEP 96201-
900 - Rio Grande – RS. 

10 - CALENDÁRIO: 

10.1. Inscrições: de 23/09/2013 a 27/09/2013, no horário de expediente da Secretaria do ICHI; 

10.2. Divulgação da homologação das inscrições: dia 07/10/2013, às 17 horas; 

10.3. Término do período de recursos: 08/10/2013, às 18 horas; 

10.3. Divulgação do Resultado Final: dia 10/10/2013, às 17 horas; 

10.4. Término do período de recursos: 14/10/2013, às 18 horas. 

Obs.: as solicitações de recursos devem ser realizadas via Protocolo Central da FURG. 

11 - DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS: pelo mural e pela página na Internet do Instituto de 
Ciências Humanas e da Informação - ICHI (http://www.ichi.furg.br). 

12 - RETIRADA DOS DOCUMENTOS: após a seleção, os candidatos não aprovados terão um 
prazo de 30 (trinta) dias, a contar da divulgação do resultado, para retirada da documentação. 

13 - Será proibida a contratação de servidores da administração direta ou indireta da União, dos 
Estados, do Distrito Federal, dos Municípios, bem como das suas subsidiárias e controladas. 

14 - Poderão ser recontratados professores substitutos ou visitantes brasileiros, cujos contratos 
tenham expirado a mais de 24 (vinte e quatro) meses. 

15 - A Seleção Pública de que trata este Edital está regulamentada nos termos da Lei no 
8.745/1991, da Lei no 9.849/1999 e da Lei no 10.667/2003. 

 
 

Derocina Alves Campos Sosa 
Diretora do Instituto de Ciências Humanas e da Informação – ICHI 

 
 


