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Aos treze dias do mês de janeiro de 2015, às 14h, reuniram-se no Prédio do ICHI – Sala de 
Reuniões - 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: Angela Teberga de Paula, Derocina 
Alves Campos Sosa, Dhion Carlos Heldlund, José Alberione dos Reis, Letícia Langlois 
Oliveira, Luciene Imes Baptista, Maurício Ragagnin Pimentel, Mateus de Moura Rodrigues, 
Solismar Fraga da Silva,  Vanessa dos Santos Moura, Vinícius Lisboa Sobrinho e Guilherme 
Couto Berndt e demais convidados.  Angélica Corvello Schwalbe foi substituída por 
Elisângela Gorete Fantinel, Egeu Gomez Esteves por Augusto Duarte Farias, Jaciel Gustavo 
Kunz por Melise de Lima Pereira, Juarez José Rodrigues Fuão por Luiz Henrique Torres, 
Leni Beatriz Correa Collares esteve representada por Cristiano Engelke, Rossana Fagundes 
Telles por Eder Leandro Bayer Maier e Max Marcell Oliveira da Silva por Nelson Theodósio. 
Justificaram a ausência: Jarbas Greque Acosta e os demais Conselheiros que não 
compareceram encontram-se em férias. Ao iniciar à reunião, a Diretora do Instituto de 
Ciências Humanas e da Informação, Prof.ª. Drª. Derocina Alves Campos Sosa deu as boas 
vindas aos participantes e na sequência apresentou ao Conselho as Indicações que 
estiveram sob a responsabilidade da Direção do Instituto: 1) Indicações: a) Indicação 
001/2015: Assunto: Inclusão da disciplina História da Cultura Afro-Brasileira e 
Indígena no curso de Pedagogia. Relatório: A Direção do ICHI recebeu para análise e 
parecer o Memorando 7/2015 do Instituto de Educação solicitando a inclusão da disciplina 
História da Cultura Afro-Brasileira e Indígena código 10653- 45h- 3 créditos caráter optativa 
para o curso de Pedagogia. Trata de disciplina optativa, ofertada nessa modalidade para 
outros cursos e a área de História manifestou-se favoravelmente.   Conclusão: Pelo exposto, 
a Direção indicou para aprovação a inclusão da disciplina História da Cultura Afro-Brasileira 
e Indígena código 10653- 45h- 3 créditos caráter optativa para o curso de Pedagogia. Posto 
em votação, a indicação 001/2015 foi aprovada pelos conselheiros. b) Indicação 002/2015: 
Assunto: Indicação de banca para avaliação de desempenho acadêmico para 
progressão à classe de professor titular. Relatório: A Direção do ICHI recebeu para 
análise e parecer o encaminhamento da CPPD para que a unidade realize os procedimentos 
para a avaliação de desempenho acadêmicos dos professores Francisco das Neves Alves e 
Luiz Henrique Torres com vista à progressão para a classe de professor Titular da carreira 
do Magistério Superior conforme Deliberação 124/2014 do COEPEA. Tal deliberação orienta 
que a unidade acadêmica nomeie a banca de avaliação do processo com 75% dos 
membros externos à Instituição e, que os professores que compuserem a respectiva banca 
também pertençam à classe de professor titular. Sendo assim encaminhamos para a 
composição da banca de avaliação de desempenho acadêmico dos professores Francisco 
das Neves Alves e Luiz Henrique Torres para a progressão à classe de professor titular da 
carreira do Magistério Superior da FURG os seguintes professores: Progressão do Prof. 
Francisco das Neves Alves: Processo 23116. 009171/2014-14 (19/12/2014); Comissão 
Especial: Earle Diniz Macarthy Moreira (UFRGS / PUCRS) – Presidente; Ana Luiza Setti 
Reckziegel (UPF); Carlos Alexandre Baumgarten (FURG / PUCRS); Sandra Maria Lubisco 
Brancato (PUCRS); Maria Eunice Moreira (PUCRS) – Suplente. - Progressão do Prof. Luiz 
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Henrique Torres: Processo 23116.009283/2014-67 (29/12/2014); Comissão Especial: Earle 
Diniz Macarthy Moreira (UFRGS / PUCRS) – Presidente; Ana Luiza Setti Reckziegel (UPF); 
Carlos Alexandre Baumgarten (FURG /PUCRS); Sandra Maria Lubisco Brancato (PUCRS); 
Maria Eunice Moreira (PUCRS) – Suplente. Conclusão: Pelo exposto, a Direção do ICHI 
indica para aprovação a composição da banca de avaliação de desempenho acadêmico dos 
professores Francisco das Neves Alves e Luiz Henrique Torres para a progressão à classe 
de professor titular da carreira do Magistério Superior da FURG com as respectivas 
Câmaras Especiais de avaliação. Posto em votação a Indicação 002/2015 foi aprovada por 
unanimidade pelos Conselheiros. c) Indicação 003/2015: Assunto: Participação da Profa. 
Dra. Angélica Dias Miranda como docente no Mestrado Acadêmico em Administração 
da FURG. Relatório: A Direção do ICHI recebeu para análise e parecer o documento do 
Instituto de Ciências Econômicas, Administrativas e Contábeis solicitando a participação da 
Profa. Dra. Angélica Dias Miranda, lotada no ICHI para atuar como professora permanente 
no Mestrado Acadêmico em Administração da FURG para ministrar a disciplina Produção do 
Conhecimento Científico, com carga horária total de 45 horas. A disciplina é de caráter 
eletivo no curso, componente das linhas de pesquisa Organizações, Mercado, Trabalho e 
Tecnologias Gerenciais. A área de Biblioteconomia manifestou-se favorável a participação 
da professora desde que não haja prejuízo nas atividades desenvolvidas junto ao ICHI e nos 
cursos em que atua.  Conclusão: Pelo exposto, a Direção indicou para aprovação a 
solicitação do ICEAC para que a professora Angélica Dias Miranda atue como docente no 
Mestrado Acadêmico em Administração da FURG para ministrar a disciplina Produção do 
Conhecimento Científico, com carga horária total de 45 horas não havendo prejuízo às 
atividades desenvolvidas no ICHI e nos cursos em que atua.  Posto em votação a Indicação 
003/2015 foi aprovada pelo Conselho. Depois de concluída a apresentação das Indicações a 
Diretora Derocina Alves Campos Sosa passou a palavra para às Câmaras: 2) Pareceres da 
Câmara Administrativa: a) Parecer nº: 001/2015: Assunto: Afastamento para o Estágio 
Pós-Doutoral do professor Alfredo Guillermo Martin Interessado: Alfredo Guillermo 
Martin.  Relator: Solismar Fraga Martins. Relatório: A Câmara Administrativa do Pleno do 
Conselho do ICHI recebeu para análise e parecer a documentação referente ao afastamento 
para Estágio Pós-Doutoral do professor Alfredo Guillermo Martin durante o período de 
01/08/2015 a 21/01/2016 junto a Université de Toulouse - Le Mirail.  Encontram-se no 
processo os documentos abaixo relacionados: Solicitação de Afastamento para realização 
de Estágio Pós-Doutoral; Carta de aceite da Université de Toulouse assinada em 19 de 
dezembro de 2014; Declaração de tempo de serviço; Projeto de Pesquisa para o Pós-
Doutorado; Documento de solicitação de afastamento para realização de estágio Pós-
Doutoral; Termo de compromisso por Afastamento de Servidor em Instituição Estrangeira; 
Ata do Comitê Assessor do Curso de Psicologia.  Voto do Relator: Fundamentação: O 
relator verificou todos os documentos anexados ao processo, embora sem páginas, e 
constatou que se enquadram na primeira fase para deliberação e encaminhamento de 
afastamento do docente para estágio pós-doutoral, conforme Deliberação do COEPE 
19/2008. O Professor Alfredo Guillermo Martin irá se afastar no período de 01/08/2015 a 
21/01/2016 junto ao Laboratoire de Psychologie Cliniques Pathologique et Interculturelle da 
Université de Toulouse.  Parecer: O relator vota pela aprovação do afastamento do 
professor Alfredo Guillermo Martin para Estágio Pós-Doutoral junto a Université de Toulouse 
– Le Mirail, no período de 01/08/2015 a 21/01/2016. Após a apresentação do Parecer 
001/2015 da Câmara Administrativa ele foi aprovado pelo Conselho do ICHI. b) Parecer nº: 
002/2015: Assunto: Prorrogação de Afastamento para Qualificação. Interessada: 
Juliana Niehues Gonçalves de Lima. Relator: Paulo Afonso Pires Junior. Relatório: A 
Câmara Administrativa do Pleno do Conselho do ICHI recebeu para análise e parecer, 
solicitação da profª. Juliana Niehues Gonçalves de Lima de prorrogar seu afastamento até o 
dia 27 de fevereiro de 2015. O pedido foi realizado, pois na Qualificação realizada no dia 18 
de dezembro de 2014, seu trabalho foi aprovado, mas com algumas recomendações, 
principalmente no que tange ao refinamento teórico. A Área do Turismo foi consultada e deu 
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parecer positivo quanto a prorrogação do afastamento, desde que a professora esteja apta a 
atuar durante todo o primeiro semestre letivo de 2015. Em anexo, constam o pedido da 
profª. Juliana Niehues Gonçalves de Lima, Ata do Exame de Qualificação e a Declaração de 
Qualificação. Voto de Relator: O relator vota pela aprovação da prorrogação de afastamento 
da profª. Juliana Niehues Gonçalves de Lima, no Programa de Pós-Graduação em Turismo 
e Hotelaria, Mestrado Acadêmico em Turismo e Hotelaria, até o dia 27 de fevereiro de 2015. 
Posto em votação o Parecer 002/2015 da Câmara Administrativa foi aprovado pelo 
Conselho. c) Parecer nº: 003/2015: Assunto: Homologação do processo de Eleição da 
Coordenação do Programa de Pós-Graduação em História. Interessada: Profª. Adriana 
Kiwanski de Senna. Relator: Relator: Paulo Afonso Pires Junior. Relatório: A Câmara 
Administrativa do Pleno do Conselho do ICHI recebeu para análise e parecer a 
documentação relativa ao processo eleitoral do Programa de Pós-Graduação em História. 
Constam no Processo o Requerimento de Inscrição da única chapa proponente, a Ata da 
Eleição e o Relatório do NTI sobre o resultado da votação. Voto do relator: Fundamentação: 
O processo eleitoral está previsto no Regimento da FURG (Artigos 46 e 47) e no regimento 
do ICHI (Artigos 21 e 22) no qual compete ao ICHI os procedimentos para compor a 
comissão eleitoral, a realização do pleito e a homologação dos resultados pelo conselho. A 
eleição ocorreu nos dias 16 e 17 de dezembro de 2014, através do site de Consultas da 
FURG e apresentou o seguinte resultado: houve a participação de 8 docentes entre os 12 
aptos a votar e 20 estudantes entre os 42 aptos a votação, tendo sido eleita a chapa única 
composta pela profª Julia Silveira Matos como Coordenadora e Prof. Daniel Porciúncula 
Prado como Coordenador Adjunto. Parecer: O Relator, de posse da documentação 
apresentada, relativa à eleição do Programa de Pós-Graduação em História e estando tal 
documentação de acordo, vota pela homologação do resultado do processo eleitoral, tendo 
como candidatos eleitos a profª Julia Silveira Matos como Coordenadora e Prof. Daniel 
Porciúncula Prado como Coordenador Adjunto. O mandato da nova coordenação do 
Programa de Pós-Graduação em História inicia em 1° de janeiro de 2015 a 31 de 
dezembro de 2016.  Posto em votação o Parecer 003/2015 da Câmara Administrativa foi 
aprovado pelos conselheiros. d) Parecer nº: 004/2015: Assunto: Aprovação dos atos do 
concurso público para cargo de professor efetivo da carreira docente do magistério superior. 
Interessada: Derocina Alves C. Sosa. Relator: Egeu Gomez Esteves. Relatório: A Câmara 
Administrativa do Pleno do Conselho do ICHI recebeu para análise e parecer o Processo de 
nº 23116.005523/2014-54 sobre o Concurso Público – Docente da área de conhecimento 
TURISMO para a Classe Assistente-A, Nível 1, em Regime de Trabalho 40 horas DE 
(Dedicação Exclusiva), para as seguintes matérias/disciplinas: Alimentos e Bebidas, 
Elaboração de Cardápios, Serviços de alimentação em meios de hospedagem, 
Gastronomia, Enologia, Coquetelaria, Higiene na produção de alimentos, Estágio I e II e 
Trabalho de Conclusão de Curso. Encontram-se no processo os 48 documentos abaixo 
relacionados: Capa do Processo; Formulário de abertura de edital para concurso público de 
cargo efetivo da carreira docente do magistério superior; Programa das Provas; Tabela de 
Pontuação de Títulos; Solicitação de excepcionalidade; Ata 016/2014 – Reunião Ordinária 
do Conselho do ICHI; Ata 016/2014 – Reunião Ordinária do Conselho do ICHI (em 
duplicidade); Folha de Despacho; Portaria nº 1859/2014 - Designação da Banca 
Examinadora; Solicitação, à Procuradoria Federal, de Parecer de edital e extrato do edital; 
Minuta do Extrato do Edital do Concurso, ainda sem número; Minuta do Edital do Concurso, 
ainda sem número; Parecer nº 727/2014 da Procuradoria Federal; Encaminhamento da 
CSID para a Reitoria; Extrato do Edital nº 20, de 23 de setembro de 2014; Edital nº 20, de 23 
de setembro de 2014; Cópia das páginas 47 a 49 da edição N° 186 do Diário Oficial da 
União, seção 3, em 26 de setembro de 2014; Cópia das páginas 12 e 13 do Jornal Agora, 
em 29 de setembro de 2014; Cópia das páginas 17 e 18 do Correio do Povo, em 29 de 
setembro de 2014; Cronograma do Concurso (Processo 23116.005523/2014-54) – Edital N° 
20/2014; Lista de Presenças da Prova Escrita - Edital N° 20/2014; Ata nº 01 – Prova Escrita 
- Edital N° 20/2014; Ata nº 02 – Prova Escrita - Edital N° 20/2014; Planilha de Notas da 
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Prova Escrita - Edital N° 20/2014; Planilha Final de Notas da Prova Escrita - Edital N° 
20/2014; Lista de Presenças da Leitura da Prova Escrita - Edital N° 20/2014; Lista de 
Presença do Sorteio do(s) Ponto(s) da Prova Didática - Edital N° 20/2014; Ponto Sorteado - 
Edital N° 20/2014 - Processo 23116.005523/2014-54; Ata nº 03 – Prova Didática - Edital N° 
20/2014; Lista de Presenças da Prova Didática - Edital N° 20/2014; Planilha de Notas da 
Prova Didática - Edital N° 20/2014; Planilha Final de Notas da Prova Didática - Edital N° 
20/2014; Duas mídias digitais do Concurso Edital N° 20/2014; Mídia digital da Prova Didática 
– Candidato: Carlos Henrique Cardona Néri (1ª etapa); Mídia digital da Prova Didática – 
Candidatos: Carlos Henrique Cardona Néri (2ª etapa) & Thais Gomes Torres (1ª etapa); 
Mídia digital da Prova Didática – Candidatos: Alice Leoti Silva (1ª etapa) & Thais Gomes 
Torres (2ª etapa); Mídia digital da Prova Didática – Candidatos: Alice Leoti Silva (2ª etapa); 
Ata nº 04 – Prova Didática - Edital N° 20/2014; Planilha Final de Avaliação de Títulos - Edital 
N° 20/2014; Ata nº 05 – Exame dos Títulos - Edital N° 20/2014; Planilha das Médias Finais 
do Concurso - Edital N° 20/2014; Ata nº 06 – Avaliação Final - Edital N° 20/2014; Relatório 
sucinto do concurso - Edital N° 20/2014 - Processo 23116.005523/2014-54; Cópia da Capa 
do Processo 23116.008661/2014-95 – Recurso de Alice Leoti Silva; Cópia do texto objeto do 
Recurso da candidata Alice Leoti Silva; Folha de Despacho; Cópia da Planilha de Notas da 
Prova Didática - Edital N° 20/2014; Resposta ao Recurso Requerido pela Concursante Alice 
Leoti Silva; Voto do relator: Fundamentação: Foram observados pela banca todos os 
procedimentos para a realização do concurso público para o cargo de professor efetivo da 
carreira docente do magistério superior da área de conhecimento TURISMO para a Classe 
Assistente A, Nível 1, em Regime de Trabalho 40 horas DE (Dedicação Exclusiva), para as 
matérias/disciplinas Alimentos e Bebidas, Elaboração de Cardápios, Serviços de 
alimentação em meios de hospedagem, Gastronomia, Enologia, Coquetelaria, Higiene na 
produção de alimentos, Estágio I e II e Trabalho de Conclusão de Curso, objeto do Edital Nº 
20/2014. Os candidatos Carlos Henrique Cardona Néry, nota final 6,70 e Thais Gomes 
Torres, nota final 5,87 preencheram os requisitos necessários para a aprovação proposto no 
edital 20/2014. Sugere-se acrescentar ao processo a Relação de Inscritos, bem como a 
Homologação das Inscrições no Concurso Público Edital N° 20/2014. Aponta-se que a Ata 
nº 05 – Exame dos Títulos - Edital N° 20/2014 está numerada equivocadamente como Ata nº 
04, necessitando correção ou substituição. Parecer: O relator vota pela homologação do 
resultado do concurso público para o cargo de professor efetivo da carreira docente do 
magistério superior da área de conhecimento TURISMO para a Classe Assistente A, Nível 1, 
em Regime de Trabalho 40 horas DE (Dedicação Exclusiva), pela aprovação dos candidatos 
Carlos Henrique Cardona Néry & Thais Gomes Torres e recomenda a contratação do 
candidato Carlos Henrique Cardona Néry. Posto em votação o Parecer 004/2015 da 
Câmara Administrativa foi aprovado por unanimidade pelo Conselho do ICHI. 3) Parecer da 
Câmara de Ensino: a) Parecer nº: 001/2015: Assunto: Regulamento do Trabalho de 
Conclusão de Curso em Arquivologia. Interessado: Mateus de Moura Rodrigues - 
coordenação do curso de Arquivologia Relatora: Elisângela Gorete Fantinel. Relatório: A 
Câmara de Ensino do Conselho do ICHI recebeu para análise e parecer o documento da 
coordenação do curso de Arquivologia referente ao Regulamento do Trabalho de Conclusão 
de Curso. Voto da relatora: Fundamentação: o material recebido dispõe da ATA 13/2014 da 
Reunião Ordinária do Comitê Assessor do Curso de Arquivologia que trata, dentre outros 
assuntos sobre a regulamentação do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), atividade de 
pesquisa científica, requisito parcial à conclusão do Curso de Arquivologia da Universidade 
Federal do Rio Grande – FURG que foi aprovado pelo Comitê Assessor em 09/12/2014.  
Anexo a ATA 13/2014 encontra-se o Regulamento que é constituído de dez páginas sendo e 
as orientações estão distribuídas em oito capítulos. A relatora verificou a preocupação em 
estabelecer transparência nas etapas de elaboração e conclusão de cada atividade, bem 
como os campos de atuação e responsabilidades dos diferentes agentes envolvidos em 
cada processo. Parecer: diante do exposto a relatora vota pela aprovação do Regulamento. 
Após a apresentação do Parecer o prof. Mateus de Moura Rodrigues informou que em 
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relação ao Regulamento anterior houve poucas alterações, e destacou a Seção III – Da 
Banca examinadora onde, de acordo com o Art. 17 - A banca examinadora será composta 
por três membros titulares, sendo presença obrigatória como um dos membros da banca o 
orientador, o qual assume a função de presidente da banca. Será aberta a participação do 
coorientador, quando houver, como quarto membro da banca, porém este não avalia o 
trabalho, podendo participar das arguições na condição de convidado. Não serão permitidos 
outros membros na banca além do número supracitado. A participação dos três membros 
titulares da banca está condicionada aos seguintes critérios de composição: I - é obrigatória 
a presença de 2 (dois) membros com formação em Arquivologia; II - é obrigatório a 
presença de 2 (dois) membros professores que ministrem aulas no Curso de Arquivologia da 
FURG;  III - poderá ter 1 (um) de seus membros externos à Universidade. Após os 
esclarecimentos o Parecer 001/2015 da Câmara de Ensino foi posto em votação e aprovado 
pelo Conselho do ICHI. 3) Parecer da Câmara de Extensão: a) Parecer nº: 001/2015: 
Assunto: Atividades de Extensão. Interessados: Servidores do ICHI. Relator: Vinicius 
Lisboa Nunes. Relatório: A Câmara extensão do Conselho do ICHI recebeu para análise e 
parecer os seguintes documentos: a) Projeto de Extensão: Feira das Profissões Itinerante – 
Câmus de Santo Antônio da Patrulha, sob a coordenação da profa. Gabriela Dal Forno 
Martins, com realização prevista para o período de 03/09/2014 a 31/07/2015, com carga 
horária total de 596 horas. Dentre os objetivos, destacam-se o de contribuir com as ações 
previstas no Programa ‘Pacto pelo Campus FURG-SAP, que visam, dentre outros aspectos, 
consolidar o novo Campus e sensibilizar a comunidade quanto a importância da presença 
de uma instituição de ensino federal na região; e o de buscar auxiliar os alunos de Ensino 
Médio no processo de escolha pelo curso de graduação, estimulando uma postura de maior 
exploração sobre as diversas profissões e suas características. b) Projeto de Extensão: 
Organização dos Acervos da Alfandega da Receita Federal do Rio Grande, sob a 
coordenação da profa. Luciana Souza de Brito, com realização prevista para o período de 
01/01/2014 a 31/12/2015, tendo como objetivo geral de proporcionar o tratamento dos 
acervos da Alfandega da Receita Federal. c) Curso de Extensão: Normalização, sob a 
coordenação do prof. Rodrigo Aquino de Carvalho, executado no período de 01/12/2014 a 
12/12/2014. Tendo como objetivo geral apresentar as normas técnicas da ABNT para 
formatação de trabalhos acadêmicos.  d) Evento de Extensão: VI Conferência Nacional de 
Turismo Sustentável e Educação Humana e Natural – VI CONATES, sob a coordenação do 
prof. Cláudio Renato Moraes da Silva, executado no período de 20/05/2014 a 30/11/2014. 
Tendo como objetivo Promover a cultura do turismo sustentável através de fomento a eco-
cidadania, sensibilização estratégica e educação sócio-ambiental participativa aplicada à 
economia verde no desenvolvimento territorial do turismo sustentável, inovação estratégica 
para a gestão integrada das politicas de sustentabilidade e construção de uma agenda 
verde estruturante como modelo para aceleração das respostas sócio-culturais ao 
crescimento das demandas de preservação ambiental no século XXI. f) Relatório parcial de 
Programa de Extensão: Programa de Assessoramento aos Arquivos da Superintendência 
do Porto do Rio Grande, sob a coordenação da profa. Luciana Souza de Brito está sendo 
executado desde 04/03/2013 e tem previsão para término no dia 03/03/2015. De acordo 
com a coordenadora, até o momento todos os objetivos foram atingidos de maneira 
excelente. Voto do Relator: Fundamentação: Os projetos e relatórios de extensão descritos 
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. 3) Pareceres da Câmara de Pesquisa: a) Parecer nº: 001/2015: 
Assunto: Projetos de Pesquisa. Relatora: Vanessa dos Santos Moura. Relatório: A 
Câmara de Pesquisa do Conselho do ICHI recebeu, para análise e parecer, o projeto 
“Variação Espaço-Temporal do Sistema Duna Praia junto a Orla Urbana dos Balneários 
Mostardense, Mar Grosso, Cassino, Hermenegildo e Barra do Chuí – RS, sob-
responsabilidade do Prof. Ulisses Rocha de Oliveira. Voto da Relatora: a) Fundamentação: 
Cuida-se de projeto de pesquisa intitulado "Variação Espaço-temporal do Sistema Duna 
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Praia junto à Orla Urbana dos Balneários Mostardense, Mar Grosso, Cassino, Hermenegildo 
e Barra do Chuí - RS", cujo responsável é o Prof. Dr. Ulisses da Rocha de Oliveira. O 
referido projeto é vinculado ao Programa de Pós-Graduação em Geografia e o período de 
execução é apontado como início de março de 2015 até final de dezembro de 2017, 
compreendendo ambos períodos letivo e não letivo. A pesquisa desenvolver-se-á em 
colaboração com o IO - Instituto de Oceanografia, sendo que há ainda um docente 
pertencente a outra IES - cito, Prof. Dr. Norberto Olmiro Horn Filho, da UFSC - Universidade 
Federal de Santa Catarina - a integrar a equipe. Após a análise foi verificado que o mesmo 
está de acordo com os padrões da Universidade Federal do Rio Grande: a um, o projeto 
apresenta de forma escorreita a relação entre Ensino, Pesquisa e Extensão; a dois, os 
objetivos geral e específicos estão bem delineados, bem assim a justificativa; a três, a 
metodologia é clara e objetiva, sendo todas as seis etapas da pesquisa (revisão 
bibliográfica/trabalhos de campo iniciais/mapeamento da área em planta utilizando imagens 
aéreas/medição da topografia/elaboração dos produtos finais/publicação dos resultados) 
expostas de maneira escorreita; a quatro, os cronogramas que foram apresentados 
(cronograma físico geral/cronograma físico para 2015/cronograma financeiro) são 
exequíveis, bem assim elencam as verbas partidas do órgão financiador, CNPq, e das 
própria IES, à qual pleitearam-se duas bolsas de iniciação científica para alunos da 
graduação.  b) Parecer: Tendo em vista o exposto, votamos pela aprovação do projeto de 
pesquisa acima descrito. O Parecer 001/2015 da Câmara de Pesquisa foi aprovado pelo 
Conselho do ICHI. b) Parecer nº: 002/2015: Assunto: Projetos de Pesquisa. Relatora: 
Vanessa dos Santos Moura. Relatório: A Câmara de Pesquisa do Conselho do ICHI 
recebeu, para análise e parecer o projeto, “Microevolução da diversidade craniana humana 
e suas implicações para os modelos de povoamento do Novo Mundo”, sob-responsabilidade 
do Prof. Danilo Vicensotto Bernardo. Voto da relatora: a) Fundamentação: A câmara de 
pesquisa recebeu para análise e parecer o projeto de pesquisa acima elencado. Trata-se de 
pesquisa desenvolvida sob responsabilidade do Prof. Dr. Danilo Vicensotto Bernardo e 
conta com a participação 04 alunos da graduação da própria FURG, sendo 02 bolsistas 
remunerados e 02 voluntários, e ainda 02 membros de outra instituição - 01 docente e uma 
pós-graduanda do IB-USP, o que confere caráter interinstitucional ao projeto.  A pesquisa 
será levada a efeito de dezembro de 2014 até o início de dezembro de 2017. Após a análise 
foi verificado que o mesmo está de acordo com os padrões da Universidade Federal do Rio 
Grande: por primeiro, o projeto contempla plenamente o tripé “Ensino, Pesquisa e 
Extensão”; por segundo, a introdução é clara e os objetivos – tanto gerais quanto 
específicos – estão concisamente delineados; por terceiro, a justificativa também é 
apresentada de forma escorreita, indicando a relevância da difusão de estudos alicerçados 
nos princípios da genética quantitativa entre as pesquisas que versam sobre as origens da 
diversidade morfocraniana humana; por quarto, a metodologia a ser empregada – a saber, 
análise de dados craniométricos provenientes de diferentes bancos de dados, de ampla 
distribuição geográfica mundial, seguindo modelos genéticos quantitativos – condiz com os 
objetivos elencados; por quinto, o cronograma ofertado é plenamente exequível, elencando 
todas as etapas do projeto a serem desenvolvidas ao longo do ano de 2015; por sexto, é 
informado o cronograma financeiro, já que o projeto possui financiamento externo (CNPq), 
bem como atenta para o fato de que os valores referentes às bolsas a serem pleiteadas em 
favor dos alunos de graduação não estão incluídos.  b) Parecer: Tendo em vista o exposto, 
votamos pela aprovação do projeto de pesquisa apresentado. Posto em votação o Parecer 
002/2015 foi aprovado por unanimidade pelo Conselho do ICHI. c) Parecer nº: 003/2015: 
Assunto: Projetos de Pesquisa. Relatora: Vanessa dos Santos Moura. Relatório: A 
Câmara de Pesquisa do Conselho do ICHI recebeu, para análise e parecer o projeto, 
“Política Pública Habitacional: o Programa Minha Casa Minha Vida na Aglomeração Urbana 
do Sul”, sob-responsabilidade da Elisângela de Felippe Rodrigues da Silveira. Voto da 
relatora: A câmara de pesquisa recebeu para análise e parecer o projeto de pesquisa acima 
elencado. Trata-se de pesquisa desenvolvida sob-responsabilidade da Profa. Elisângela de 
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Felippe Rodrigues da Silveira e conta com a participação 01 aluno da graduação da própria 
FURG, vinculado ao projeto em caráter voluntário. Ademais, o projeto conta com a 
participação de pessoal não pertencente à IES, consistente em docente de outra IES – Dr. 
Marcos César Borges da Silveira, da UFPEL. A pesquisa será levada a efeito de março de 
2015 até o final de dezembro do mesmo ano. Após a análise foi verificado que o mesmo 
está de acordo com os padrões da Universidade Federal do Rio Grande: por primeiro, o 
projeto contempla plenamente o tripé “Ensino, Pesquisa e Extensão”; por segundo, a 
introdução é clara e os objetivos – tanto geral quanto específicos – estão concisamente 
delineados; por terceiro, a justificativa também é apresentada de forma escorreita, indicando 
a relevância do estudo pormenorizado de determinada política pública habitacional – o 
PMCMV (Programa Habitacional Minha Casa Minha Vida) – como forma de entender as 
relações estabelecidas entre o poder público local, a população assistida pelo programa e 
outros agentes construtores do urbano com interesses distintos e, muitas vezes, 
antagônicos; por quarto, a metodologia condiz com o tipo de pesquisa apresentada, 
especificando a feitura de conversas iniciais com a população a ser estudada, realização de 
entrevistas gravadas e semiestruturadas, pesquisa documental junto aos sítios eletrônicos 
do Ministério das Cidades, Caixa Econômica Federal, além da documentação referente ao 
PMCMV disponível nas prefeituras municipais integrantes do AUSUL (Aglomeração Urbana 
do Sul);  por quinto, o cronograma ofertado é plenamente exequível, elencando todas as 
etapas do projeto a serem desenvolvidas ao longo do ano de 2015;  b) Parecer: Tendo em 
vista o exposto, votamos pela aprovação do projeto de pesquisa apresentado. Posto em 
votação o Parecer 003/2015, da Câmara de Pesquisa, foi aprovado pelo Conselho. 4) 
Assuntos Gerais: a) Relatório de Atividades do ICHI 2014: a Diretora Derocina Alves 
Campos Sosa apresentou algumas das ações realizadas pelo ICHI no ano de 2014, 
conforme o Anexo 01. Após a apresentação o conselheiro Solismar Fraga Martins solicitou 
que para 2015 o item orçamento fosse mais bem aproveitado e sugeriu que a Direção, 
juntamente com o Administrador, solicitassem as áreas que realizassem um planejamento 
prévio sobre previsão de gastos para 2015, para não devolver recursos. A Diretora Derocina 
Alves Campos Sosa informou que no ano de 2014 a divisão orçamentária chegou atrasada 
tanto para o planejamento da Universidade quanto para o planejamento do ICHI. O 
conselheiro Mateus de Moura Rodrigues solicitou que a apresentação fosse encaminhada 
para os coordenadores das áreas para que os mesmos possam compartilhá-la com os 
professores das áreas. b) Planejamento Anual: A Diretora solicitou que todas as áreas 
realizem um planejamento com as principais ações e que estas sejam disponibilizadas até o 
mês de março para compor o Plano Anual do ICHI. c) Regimento ICHI: a Diretora Derocina 
Alves Campos Sosa colocou para os Conselheiros que a partir de março de 2015 será 
constituída uma Comissão para avaliar o Regimento atual do ICHI e propor as melhorias. 
Destacou que a Comissão não precisa ser necessariamente formada por conselheiros, mas 
é enfatizou a importância de participação de todos os cursos e também de representantes 
dos técnicos. Solicitou que os coordenadores compartilhassem esse assunto e 
identificassem pessoas para atuar nessa Comissão. d) Plano de Capacitação: a Diretora 
Derocina Alves Campos Sosa apresentou o Plano de Capacitação das áreas que ainda não 
havia sido aprovada e destacou que parte do Plano de Capacitação foi aprovado e 
registrado na Ata do Conselho do ICHI de nº 021/2014. Após a apresentação do Plano de 
Capacitação das área de Arqueologia, Geografia, História, Psicologia e Sociologia, de 
acordo com o Anexo 02, foi posto em votação e aprovado pelos conselheiros do ICHI.  e) 
Acolhida Cidadã: a Diretora Derocina Alves Campos Sosa comunicou que fará uma 
apresentação institucional para os novos alunos do ICHI e novamente, assim pediu para que 
os coordenadores das áreas encaminhassem a melhor data e horário para a realização das 
atividades e em função dos resultados alcançados com a proposta da Árvore da 
Solidariedade será lançado novamente neste ano e solicitou o apoio de todos os cursos e 
dos Diretórios Acadêmicos. Disse também que as ações planejadas vão de acordo com a 
necessidade de cada curso e chamou a atenção quanto aos objetivos do Programa de 
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Acolhida Cidadã/Solidária da FURG que trata de acolhimento e integração aos calouros bem 
como valorizar as ações de solidariedade e responsabilidade social e desestimular o trote 
violento.  f) Projetos de Arqueologia: o conselheiro José Alberione dos Reis informou que 
no mês de julho iniciou o “Projeto Arqueológico Campus Carreiros” sob a responsabilidade 
dos professores Beatriz Valadão Thiesen e Martial Pouguet e este trabalho está em fase de 
conclusão, podendo-se considerar que o Campus Carreiros está arqueologicamente 
mapeado. Informou também que em 2015 será realizado o mapeamento arqueológico da 
Praça Tamandaré através de um projeto coordenado pela Profa. Beatriz Valadão Thiesen 
através de um convênio entre a Prefeitura de Rio Grande e a FURG. g) Afastamento para 
Pós-Doutorado Profª. Maria Elida Farias Gluchy: o conselheiro Mateus de Moura 
Rodrigues perguntou sobre o andamento do processo que o mesmo relatou. O Prof. José 
Alberione dos Reis destacou que se informou junto a Secretaria dos Conselhos e foi 
informado ao mesmo que a Profa. Maria Elida Farias Gluchy solicitou o encaminhamento 
para a avaliação do COEPEA e que, de acordo com informação da Secretaria dos 
Conselhos, o processo será direcionado para a avaliação da 6ª Câmara. h) Ação de Natal 
de Santa Vitória do Palmar: A Alice Leoti Silva e Bibiana Schiavini Gonçalves, que 
trabalham no Campus de SVP, compartilharam a ação de natal realizada através de um 
projeto de extensão que mobilizou a comunidade acadêmica. A entrega dos donativos foi 
destinada para a Pousada da Vovó. A campanha contou também com o apoio da Radio de 
SVP onde foi possível divulgar a campanha e também a atuação da FURG na comunidade. 
i) Projeto de Pesquisa SVP: A Alice Leoti Silva informou que está trabalhando em um 
projeto desenvolvido pela PRAE referente à divulgação da FURG e dos seus cursos junto às 
escolas de Santa Vitória do Palmar e informou ao Conselho que, em uma avaliação 
preliminar, a maioria das pessoas desconhece as possibilidades de formação e os cursos 
oferecidos pela FURG. A Diretora agradeceu a participação e as contribuições trazidas 
pelos participantes e desejou um bom ano a todos. 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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