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Aos onze dias do mês de março de 2014, às 14h, reuniram-se no Prédio do ICHI - Campus Carreiros 
- Universidade Federal do Rio Grande – FURG - para realização da reunião ordinária do Conselho do 
Instituto de Ciências Humanas e da Informação com a presença dos seguintes membros: Angélica 
Corvello Schwalbe, César Augusto Ávila Martins, Danilo Vicensotto Bernado, Denise Maria Maciel 
Leão, Derocina Alves Campos Sosa, Daniel Prado, Evelin Melo Mintegui, Jarbas Greque Acosta, 
Jaciel Gustavo Kunz, Leticia Langlois Oliveira, Ligia Dalchiavon, Roberta Pinto Medeiros, Renata 
Braz Gonçalves, Solismar Fraga Martins e demais convidados. Justificaram a ausência e não tiveram 
representantes suplentes os seguintes servidores: Anderson Luis Ruhoff, Cassiane de Freitas 
Paixão, Leni Beatriz Correia Colares, Vinícius Lisboa Nunes, José Alberione dos Reis, Egeu Gomez 
Esteves. Justificaram ausência e estiveram representados pelos seus respectivos suplentes Ana 
Claudia Borges Saraiva representada por Mauro Barroco, Juarez José Fuão que esteve 
representado por Luiz Henrique Torres e Max Marcell Oliveira da Silva que esteve representado por 
Paulo Afonso Pires Junior. Não justificaram ausência os representantes discentes Sabrina da Rosa 
Freitas, Alexandre Adolf Costa Jacuniak, Fábio Lopes e Victor Vargas Soares Pepino, a servidora 
Julia Silveira Matos. Ao iniciar à reunião, a Diretora do Instituto de Ciências Humanas e da 
Informação, Profa. Dra. Derocina Alves Campos Sosa deu as boas vindas aos participantes da 
reunião e disse ser um prazer receber a todos nas novas instalações do ICHI e na sequência 
apresentou ao Conselho as Indicações que estiveram sobre a responsabilidade da Direção do 
Instituto: 1) Indicações:  a) Indicação 13/2014:  Assunto: Oferta da disciplina História da Cultura 
Afro-Brasileira e Indígena.  I Relatório: A direção do ICHI recebeu para análise e parecer, a 
solicitação da oferta da disciplina História da Cultura Afro-Brasileira e Indígena para o curso de 
Medicina em caráter de disciplina optativa. A solicitação está embasada em exigência do MEC para 
os cursos de Bacharelado. Esclarecemos que essa oferta já foi solicitada e acatada para outros 
cursos da FURG. II Conclusão: Pelo exposto, a diretora indicou para aprovação a solicitação da 
oferta da disciplina História da Cultura Afro-Brasileira e Indígena para o curso de Medicina em caráter 
de disciplina optativa reiterando a necessidade de buscar junto à PROGRAD mais professores para 
atender essa demanda. A Indicação 13/2014 foi posta em votação e aprovada por unanimidade pelo 
Conselho. A Diretora Derocina Alves Campos Sosa informou que há um déficit de professores para 
atender esta demanda. Atualmente nos cursos de Bacharelado esta disciplina é de caráter optativo, 
no entanto o MEC está avaliando que para as Licenciaturas esta disciplina seja obrigatória, neste 
sentido e para atender as demandas atuais está buscando, junto a PROGRAD uma vaga docente 
para atender as solicitações. O professor Cesar Augusto Ávila Martins colocou que alguns cursos 
estão estudando a viabilidade de incluir os temas em disciplinas já existentes nos cursos. O 
professor Daniel Prado questionou sobre a viabilidade de se trabalhar estes conteúdos em grupos de 
discussão, seminários, dentre outras formas.  A Diretora Derocina Alves Campos Sosa informou que 
acredita que esta modalidade não tenha sido abordada e solicitou que fossem aguardados os 
encaminhamentos. b) Indicação 14/2014:  Assunto: Alteração de líder de grupo de pesquisa . I 
Relatório: A direção do Instituto para análise e parecer, a solicitação da alteração do nome do líder 
do grupo de pesquisa intitulado: Laboratório de Ensino, Pesquisa e Extensão em trabalhos de 
economia solidária- LAPETES. A liderança do grupo era da professora Karen Eidelwein e passa 
agora para o professor Egeu Gomez Esteves. II Conclusão: Pelo exposto, a diretora indicou para 
aprovação a solicitação da alteração do nome do líder do grupo de pesquisa intitulado: Laboratório 
de Ensino, Pesquisa e Extensão em trabalhos de economia solidária- LAPETES, ficando como novo 
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líder o professor Egeu Gomez Esteves. Posto em votação a Indicação 14/2014 foi aprovada por 
unanimidade pelos membros do Conselho. Na sequência a Diretora Derocina Alves Campos Sosa 
passou a palavra para aos representantes das Câmaras do pleno do Conselho, que apresentaram os 
Pareceres: 1) Pareceres da Câmara Administrativa:  a) Parecer nº: 007/2014:  Assunto: Eleição 
da Coordenação de Curso de Arquivologia, gestão 201 4-2015. Interessado: Coordenação de 
Curso de Arquivologia. Relator Prof. Jarbas Greque Acosta. I – Relatório: A Câmara Administrativa 
do Pleno do Conselho do ICHI recebeu para análise e parecer os documentos oriundos do processo 
de consulta on line para escolha do Coordenador de Curso de Arquivologia - 2014-2015, realizada no 
período de onze a treze de fevereiro do corrente ano, sendo estes: Inscrição de chapa para eleição 
da Coordenação de Curso de Arquivologia, composta por Prof. Mateus de Moura Rodrigues - 
Coordenador e Profa. Evelin Melo Mintegui - Coordenadora Adjunta, recebido junto a Divisão de 
Protocolo FURG em 30/01/2014; Ata nº01/2014, relativa a elaboração de formulário eletrônico para 
consulta on line e indicação de inscrição de chapa única, datada de 31/01/2014; Ata nº02/2014, que 
apresenta os "relatórios com as listas de votantes e resultados da consulta encaminhada", datada de 
14/02/2014, anexos respectivos (Listagem dos 41 votantes e Resultado por Categoria); II - Voto do 
Relator: a) Fundamentação: De acordo com a documentação apresentada e cumpridos prazos 
legais, o processo eleitoral indica, com 39 (trinta e nove) votos a favor e 02 (dois) votos contra, a 
chapa composta pelos Professores Mateus de Moura Rodrigues e Evelin Melo Mintegui, coordenador 
e coordenadora adjunta, respectivamente. b) Parecer: O Relator, de posse das documentações 
apresentadas, relativas a Processo Eleitoral realizado para eleição da Coordenação de Curso de 
Arquivologia, gestão 2014-2015, e seus respectivos anexos. E, estando tais documentações, 
cumprindo determinações legais, vota pela Aprovação das mesmas. Posto em votação o Parecer 
007/2014 da Câmara Administrativa foi aprovado por unanimidade pelos membros do Conselho. b) 
Parecer nº: 008/2014:  Assunto: Aprovação dos atos do concurso público pa ra cargo de 
professor efetivo da carreira docente do magistério  superior. Interessado: Derocina Alves C. 
Sosa. Relator: Max Marcell Oliveira da Silva. I – Relatório: A Câmara Administrativa do Pleno do 
Conselho do ICHI recebeu para análise e parecer o Processo de nº 23116.006451007649/2013-82 
sobre o Concurso Público – Docente da área de conhecimento História para a Classe Adjunto A, nas 
matérias/disciplinas Práticas Educativas escolares e comunitária; Educação Patrimonial; Cultura do 
Campo; Educação comunitária; Fundamentos da Pesquisa em Educação, em regime de trabalho 40 
horas (Dedicação Exclusiva). Encontram-se no processo os documentos abaixo relacionados: - Capa 
do Processo; Formulário de abertura de edital para concurso público de cargo efetivo da carreira 
docente do magistério superior; Ata 024/2013 – Reunião Extraordinária do Conselho do ICHI; 
Portaria nº 2854/2013(Designação da Banca Examinadora); Folha de Despacho; Solicitação de 
Parecer sobre o edital e extrato do edital pela PROGEP (CSID) a Procuradoria Federal na pessoa de 
Camila Estima de Oliveira; Minuta do Extrato do Edital do Concurso ainda sem número; Minuta do 
Edital do Concurso ainda sem número; Parecer nº 1050/2013 da Procuradoria Federal; 
Encaminhamento da CSID para a Reitoria; Extrato do Edital nº 35; Minuta do Extrato do edital nº 35; 
Cópia da página 29 da edição 207 do Diário Oficial da União seção 3 em 3 de janeiro de 2014; 
Publicação no jornal correio do povo no dia 06 de janeiro de 2014; Publicação no jornal agora na 
página 6 do dia 06 de janeiro de 2014; Lista de Presenças da Prova Escrita Edital nº 35/2013; Ata nº 
01 – Prova Escrita do Edital nº 35/2013; Ata nº 02 – Prova Escrita do Edital nº 35/2013; Planilha de 
Notas da Prova Escrita Edital nº 35/2013; Planilha Final de Notas da Prova Escrita Edital nº 35/2013; 
Lista de Presença Sorteio do(s) Ponto(s) da Prova Didática Edital nº 35/2013; Ata nº 03 – Prova 
Didática do Edital nº 35/2013; Lista de Presenças da Prova Didática edital nº 35/2013; Ata nº 04 – 
Prova Didática do Edital nº 35/2013; Planilha de Notas da Prova Didática Edital nº 35/2013; Planilha 
Final de Notas da Prova Didática Edital nº 35/2013; Ata nº 05 – Exame dos Títulos do Edital nº 
35/2013; Planilha Final de Avaliação de Títulos do Edital nº 35/2013; Ata nº 06 – Avaliação Final do 
Edital nº 35/2013; Planilha das Médias Finais do Concurso Edital nº 35/2013; Relatório sucinto do 
concurso; Duas mídias digitais do Concurso Edital nº 35/2013. II – Voto do relator: a) 
Fundamentação: Foram observados pela banca todos os procedimentos para a realização do 
processo seletivo e os candidatos Mauro Dilmann Tavares, nota 8,17, Maristel Pereira Nogueira, nota 
7,20 preencheram os requisitos de aprovação proposto no edital 35/2013. Sugere-se acrescentar ao 
processo a Relação de Inscritos, a Homologação das Inscrições e o Cronograma do Concurso 
Público Edital 35/2013. b) Parecer: O relator vota pela homologação do resultado do processo de 
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seleção de professor Classe Adjunto A da área de História e pela aprovação do candidato Mauro 
Dilmann Tavares. Posto em votação o Parecer 008/2014 da Câmara Administrativa foi posto em 
votação e aprovado por unanimidade pelos membros do Conselho. Na sequência a Diretora 
Derocina Alves Campos Sosa passou a palavra para os membros da Câmara de Ensino: 2) 
Pareceres da Câmara de Ensino:  a) Parecer nº: 005/2014 : Assunto: regulamento do Trabalho 
de Conclusão de Curso, dos estágios curriculares e normas de estruturação e apresentação 
de trabalhos acadêmicos do curso de Arquivologia.  Interessado: Valéria Raquel Bertotti - 
coordenação do curso de Arquivologia. Relator: César Augusto Ávila Martins. I – Relatório: A Câmara 
de Ensino do Conselho do ICHI recebeu para análise e parecer os seguintes documentos da 
coordenação do curso de Arquivologia: (1) o regulamento do Trabalho de Conclusão de Curso (sete 
páginas incluindo uma ficha de avaliação); (2) o regulamento dos estágios curriculares (nove páginas 
incluindo duas fichas de avaliação); (3) as normas de estruturação e apresentação de trabalhos 
acadêmicos (43 páginas). Estes documentos ficarão anexados ao Parecer 005/2014, junto ao ICHI II 
- Voto do relator: a) Fundamentação: o relator observou a cuidadosa organização dos e nos 
documentos e a preocupação em estabelecer transparência nas fases de elaboração e conclusão de 
cada atividade, bem como os campos de atuação dos diferentes agentes envolvidos em cada 
processo. b) Parecer: o relator vota pela aprovação dos regulamentos e normas e sugere a sua 
disponibilização para outros cursos da Universidade. O Parecer 005/2014 foi posto em votação e 
aprovado por unanimidade pelos Conselheiros. Após a apresentação, o professor César Augusto 
Ávila Martins elogiou o trabalho realizado e sugeriu que o mesmo fosse disponibilizado para que 
outras áreas a fim de que o mesmo pudesse servir de referência. A professora Evelin Mintegui 
informou que com a aprovação o material será disponibilizado no site do curso de Arquivologia. A 
professora Renata Braz Gonçalves colocou que seria importante que as Coordenações dos cursos 
do ICHI pudessem criar normas comuns, que respeitassem algumas especificidades, mas que ao 
mesmo tempo garantisse uma padronização e convergência das ações. Solicitou à Direção do ICHI 
um apoio para as coordenações no que se refere a assessoria em reuniões da área, com a 
elaboração de atas e apoio na organização da documentação. A Diretora Derocina Alves Campos 
Sosa informou que quando do retorno das aulas retomará as reuniões com os Coordenadores e os 
Técnicos bem como dará mais clareza as responsabilidades e atribuições de cada um. 3) Pareceres 
da Câmara de Extensão  a) Parecer nº: 002/2014 : Assunto: Ações de Extensão. Interessados:  
Professores do ICHI Relator:  Renata Braz Gonçalves I – Relatório: A câmara de extensão recebeu 
para análise e parecer, as seguintes ações de extensão: 1) Projeto Evento - Palestra Arquivos 
Judiciais, responsável profa. Evelin Melo Mintegui, período de execução 06/02/14; 2) Relatório 
Evento - Palestra Arquivos Judiciais, responsável profa. Evelin Melo Mintegui, período de execução 
06/02/14; 3) Projeto Evento - Workshop ICAAtoM e Descrição Arquivística - Parceria Justiça Federal 
e FURG, responsável profa. Evelin Melo Mintegui, período de execução 07/02/14; 4) Relatório de 
Evento - Workshop ICAAtoM e Descrição Arquivística - Parceria Justiça Federal e FURG, , 
responsável profa. Evelin Melo Mintegui, período de execução 07/02/14; 5) Relatório Projeto Básico 
do Curso de Aperfeiçoamento em Gestão de Recursos Didáticos, responsável profa. Roberta Pinto 
Medeiros, período de execução 01/10/13 a 31/12/13; 6) Proposta de Programa - Núcleo Universitário 
da Terceira Idade, responsáveis profas. Denise Maria Maciel Leão - Mirella Pinto Valério,  período de 
execução de 01/01/14 a 31/12/14; 7) Relatório de projeto - Introdução à Informática 2013, 
responsável prof. Rodrigo Aquino de Carvalho, período de execução de 01/09/13 a 30/12/13. 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. Posto em votação o Parecer 
002/2014 da Câmara de Extensão foi aprovado pelos Conselheiros. Após a apresentação da Câmara 
de Extensão a Diretora passou a palavra para a Câmara de Pesquisa, onde o professor Danilo 
Vicensotto Bernardo colocou para o grupo que era a primeira vez que elaborava um parecer e que 
teve o apoio dos membros da Câmara de Pesquisa, no entanto comentou que, sentiu falta de ter no 
formulário do relatório a descrição das atividades desenvolvidas pelo professor e um resumo ou o 
artigo que ele produziu isso qualificaria ainda mais o material apresentado e daria mais subsídios 
para o relator na elaboração do parecer, para não ser uma atividade meramente burocrática. A 
Diretora Derocina Alves Campos Sosa informou que serão observados estes pontos nos próximos 
relatórios.  5) Pareceres da Câmara de Pesquisa  a) Parecer nº: 002/2014 : Assunto: Relatórios 
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de Pesquisa. Relator: Danilo Vicensotto Bernardo. I – Relatório A Câmara de Pesquisa do Conselho 
do ICHI recebeu, para análise e parecer, os relatórios de projetos abaixo discriminados: 1) Criação 
de identidades: o nacional e o regional na construção de discursos historiográficos no Rio Grande do 
Sul; 2) Do paraíso ao inferno: visões do feminino no Rio Grande do Sul do século XIX; História e 
monumentos: estatuária e construção ideológica na cidade do Rio Grande; Porto e Barra do Rio 
Grande: uma secular aspiração que se tornou realidade; Olhares impressos – a república brasileira 
sob o prisma da imprensa lusitana: repercussões e ruptura diplomática (1889-1895); Fontes e mídias 
para o ensino e a pesquisa em História sob a responsabilidade do Prof. Dr. Francisco das Neves 
Alves. II – Voto do Relator: a) Fundamentação: A câmara de pesquisa recebeu para análise e 
parecer os relatórios de pesquisa acima elencados, de responsabilidade do Prof. Dr. Francisco das 
Neves Alves, professor da área de História. Analisando as descrições das atividades desenvolvidas 
pôde-se depreender que, conjuntamente, os referidos projetos resultaram na publicação de dois 
livros e sete capítulos de livros. Os relatórios estão de acordo com as normas adotadas pela 
Universidade Federal do Rio Grande.  b) Parecer: Tendo em vista o exposto, votamos pela 
aprovação dos relatórios de pesquisa acima descritos. Posto em votação o Parecer 002/2014 da 
Câmara de Pesquisa foi aprovado por unanimidade pelos membros do Conselho. b) Parecer nº: 
003/2014: Assunto: Projetos e Relatórios de Pesquisa. Relatora: Ana Claudia Borges Saraiva. I – 
Relatório: A Câmara de Pesquisa do Conselho do ICHI recebeu, para análise e parecer, o seguinte 
projeto de pesquisa: Projeto Arqueológico Licenciamento do Campus Carreiros, sob a 
responsabilidade dos professores Dr. Martial Pouguet e Prof.ª Dr.ª Beatriz Valladão Thiesen. A 
Câmara de Pesquisa do Conselho do ICHI recebeu, para análise e parecer, os seguintes relatórios 
de projetos de pesquisa: 1) Tópicos de História das Relações Internacionais do Brasil; 2) Imprensa e 
discurso: fundamentos históricos do jornalismo sul-rio-grandense 3) Visões do Rio Grande do Sul: a 
Capitania/Província sob o prisma europeu no século XIX, sob a responsabilidade do Prof. Dr. 
Francisco das Neves Alves. II – Voto do Relator: a) Fundamentação: A câmara de pesquisa recebeu 
para análise e parecer o projeto de pesquisa acima elencado, de responsabilidade dos professores 
doutores Beatriz Valladão Thiesen e Martial Pouguet; e os relatórios de pesquisa acima elencados, 
de responsabilidade do Prof. Dr. Francisco das Neves Alves. Após a análise foi verificado que os 
mesmos estão de acordo com os padrões da Universidade Federal do Rio Grande.  b) Parecer: 
Tendo em vista o exposto, votamos pela aprovação do projeto de pesquisa e dos relatórios de 
projeto acima descritos. Após a leitura o Parecer 003/2014 da Câmara de Pesquisa foi aprovado por 
unanimidade pelos Conselheiros. c) Parecer nº: 004/2014 : Assunto: Projetos e Relatórios de 
Pesquisa. RELATOR: Egeu Gomez Esteves. I – Relatório: A Câmara de Pesquisa do Conselho do 
ICHI recebeu, para análise e parecer, os seguintes projetos de pesquisa: 1) Porto e Barra do Rio 
Grande: uma secular aspiração que se tornou realidade; 2) História e monumentos: estatuária e 
construção ideológica na cidade do Rio Grande; 3) Imprensa e discurso: fundamentos históricos do 
jornalismo sul-rio-grandense; 4) Fontes para o estudo da História do Rio Grande do Sul no acervo da 
Biblioteca Rio-Grandense; 5) Revolução Federalista: História & historiografia; 6) Visões do Rio 
Grande do Sul: a Capitania/Província sob o prisma europeu no século XIX sob a responsabilidade do 
Prof. Dr. Francisco das Neves Alves. II – Voto do Relator: a) Fundamentação: A câmara de pesquisa 
recebeu para análise e parecer os projetos de pesquisa acima elencados, de responsabilidade do 
Prof. Dr. Francisco das Neves Alves. Após a análise foi verificado que os mesmos estão de acordo 
com os padrões da Universidade Federal do Rio Grande.   b) Parecer: Tendo em vista o exposto, 
votamos pela aprovação dos projetos de pesquisa acima descritos. Posto em votação o Parecer foi 
aprovado por unanimidade pelos Conselheiros. d) Parecer nº: 005/2014 : Assunto: Projetos e 
Relatórios de Pesquisa. Relatora: Ligia Dalchiavon.  I – Relatório: A Câmara de Pesquisa do 
Conselho do ICHI recebeu, para análise e parecer, os seguintes projetos: 1) Os Dragões no Rio 
Grande do Sul: mitificação & historiografia; 2) Tópicos de História das Relações Internacionais do 
Brasil; 3) Criação de identidades: o nacional e o regional na construção de discursos historiográficos 
no Rio Grande do Sul; 4) Do paraíso ao inferno: visões do feminino no Rio Grande do Sul do século 
XIX; 5) Olhares impressos – a república brasileira sob o prisma da imprensa lusitana: repercussões e 
ruptura diplomática (1889-1895) sob a responsabilidade do Prof. Dr. Francisco das Neves Alves. II - 
Voto do relator: a) Fundamentação: A câmara de pesquisa recebeu para análise e parecer os 
projetos de pesquisa acima elencados de responsabilidade do Prof. Dr. Francisco das Neves Alves. 
Após a análise foi verificado que os mesmos estão de acordo com os padrões da Universidade 
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Federal do Rio Grande.   b) Parecer: Tendo em vista o exposto, votamos pela aprovação dos 
projetos de pesquisa acima descritos. Posto em votação, o Conselho do ICHI aprovou por 
unanimidade o Parecer 005/2014 da Câmara Administrativa. 6) Assuntos Gerais:  a) Curso de 
Sociologia EAD: a Diretora informou que foi aprovado pela SEAD o Curso de Sociologia da FURG 
EAD para iniciar no 2º semestre de 2014. b) Novas Instalações do ICHI: a Diretora Derocina 
compartilhou que está contente com o novo espaço e que embora estejam faltando algumas 
adequações estas estão sendo providenciadas para que todos possam ficar bem acomodados  nos 
seus espaços. Destacou também que terá a construção de uma segunda fase do prédio que já está 
em andamento o objetivo, de acordo com a Diretora é para receber os demais laboratórios. Informou 
que haverá uma portaria que fará a segurança e recepção no prédio de segunda à sexta-feira das 07 
(sete) às 23 (vinte e três) horas e que no sábado não haverá portaria e colocou que se caso houver 
necessidade poderá solicitar a inclusão do sábado. Informou que as chaves ficarão na Portaria e os 
professores deverão retirá-la com a responsável que terá uma lista com os nomes e respectivas 
salas e para quem quiser ter um crachá de identificação este deve ser solicitado junto ao 
administrador. Pediu também  para que qualquer demanda fosse encaminhada diretamente para a 
direção e o administrador. O professor Jarbas Greque Acosta questionou sobre as salas de aula, se 
estas iriam permanecer no Prédio 04. A Diretora disse que está em contato com o CRA, responsável 
pelas salas de aula, e comentou que existe a possibilidade da Biblioteconomia ter aula no prédio do 
ICHI onde tem as salas da Psicologia, pois não haveria conflito de horários. O professor Daniel Prado 
perguntou se há uma previsão para as adaptações para cadeirante, instalação de elevador, entrada 
sinalizada para cegos na sequência a professora Renata Braz Gonçalves também solicitou a 
construção de uma passarela coberta na calçada de acesso ao ao prédio do ICHI. A Diretora 
informou que algumas das demandas já estão previstas e estão sendo providenciadas e outras ela 
irá encaminhar a solicitação para providências. c) Infra-estrutura Campus de Santa Vitória do 
Palmar: a professora Ligia Dalchiavon manifestou a sua preocupação e dos demais professores que 
atuam no curso de Turismo pois, conforme ela colocou, no próximo semestre iniciam os cursos de 
Hotelaria e Eventos e não tem os móveis nas salas para receber os novos alunos, já fez a solicitação 
em outubro de 2013 e até o momento não recebeu retorno, também não há espaço para os novos 
professores. Informou que atualmente além de ser Coordenadora do Cursos de Turismo também tem 
atuado nas questões que envolvem os cursos de Hotelaria e Eventos, além de responder por 
questões do Campus de Santa Vitória. Solicitou providências junto à Pro-Infra para resolver as 
questões acima e também junto a PROGEP para ter um Diretor, Administrador e mais técnicos para 
poder auxiliar no atendimento das demandas. d) Dia do Bibliotecário: a professora Renata Braz 
Gonçalves informou que no dia 12 de março é comemorado o dia do Bibliotecário e este ano um 
grupo de alunos da Biblioteconomia da FURG foi realizar um micro estágio na Biblioteca Nacional,  
no Rio de Janeiro sob a supervisão do Prof. Cláudio Renato Moraes da Silva. A professora enfatizou 
que este era um grande desejo da área, pela oportunidade de interagir e aprender com uma 
instituição que é referência pelo trabalho que desenvolvem e também por ser o berço da 
Biblioteconomia no Brasil. e) Cadernau: o professor César Augusto Ávila Martins colocou aos 
participantes que a gráfica da FURG disponibilizou o Caderno de nº 06 que conta com 10 artigos, 
mencionou que teve uma grande melhoria na qualidade da impressão, e pediu o apoio da direção do 
ICHI  para que fosse viabilizado a inserção do Cadernau em meio eletrônico. A diretora Derocina 
Alves Campos Sosa parabenizou o trabalho e disse que irá dar encaminhamento a solicitação do 
professor César Augusto Ávila Martins. f) Grupo de E-mails: o professor César Augusto Ávila 
Martins reinterou a solicitação de que o Instituto solicitasse, junto ao NTI, viabilizar a inclusão de 
grupos de e-mail institucional por turma/disciplina referente a cada semestre. A servidora Elisangela 
Gorete Fantinel falou que lembrava da demanda e que o Max Marcell Oliveira da Silva estava em 
contato com o NTI para verificar esta questão.  g) Cadernos de Chamada: o professor César 
Augusto Ávila Martins também solicitou o encaminhamento à Reitoria e ao NTI para avaliação quanto 
a adoção do Caderno de Chamada Eletrônico e citou o exemplo utilizado pela Universidade da 
Fronteira. A Diretora Derocina Alves Campos Sosa disse que dará encaminhamento à demanda. h) 
Acolhida Cidadã: o professor César Augusto Ávila Martins questionou sobre as atividades da 
Acolhida se já tem uma programação da Universidade e do Instituto. A Diretora Derocina Alves 
Campos Sosa disse que seguirá o mesmo padrão do semestre passado em que aconteceu uma 
apresentação mais ampla da Universidade e do Instituto na sequência os coordenadores de cada 
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curso apresentou as especificidades das suas áreas e os diretórios acadêmicos fizeram atividades 
diferenciadas de integração. A professora Ligia Dalchiavon informou que está participando das 
atividades de planejamento da Acolhida junto com a PRAE, de acordo com o e-mail/convite 
encaminhado para todos os Coordenadores, para participarem da elaboração da proposta para a 
FURG que está se encaminhando para que nas duas primeiras semanas sejam de atividades para a 
Acolhida, de acordo com a necessidade de cada Unidade ou Curso, terá uma aula magna e o 
encerramento será no dia 31 de outubro. A professora Renata Braz Gonçalves apresentou em linhas 
gerais a proposta da Biblioteconomia e irá compartilhar com os demais coordenadores. A Diretora 
Derocina Alves Campos Sosa irá elaborar um calendário com a proposta de datas para realização da 
sua apresentação. Nada mais havendo a tratar foi lavrada a presente ata, que vai assinada pela 
senhora Diretora Profª. Drª. Derocina Alves Campos Sosa e por mim, Elisângela Gorete Fantinel, 
secretária. 
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