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Aos onze dias do mês de agosto de 2015, às 14h, no Pavilhão 03 da sala 3108, Campus Carreiros, foi 
realizada a reunião ordinária do Conselho do Instituto de Ciências Humanas e da Informação com a 
presença dos seguintes membros: Danilo Vicensotto Bernardo, Eder Bayer Maier, Elisângela Gorete 
Fantinel, José Alberione dos Reis, Juarez José Rodrigues Fuão, Rodrigo Santos de Oliveira, Ricardo 
Gonçalves Severo, Vanessa dos Santos Moura, Solismar Fraga Marins, Sabrina Simões Correa 
Cassiane Freitas Paixão, Rodrigo Santos de Oliveira, Derocina Alves Campos Sosa, Dhion Carlos 
Hedlund. Paulo Afonso Pires Jr. representou o conselheiro Max Marcell Oliveira da Silva, Cristiano 
Engelk representou o conselheiro Jaciel Gustavo Kunz. Não estiveram presentes e justificaram a 
ausência, Angela Teberga de Paula, Priscila Gayer, Denise Maria Maciel Leão, Jarbas Greque Acosta, 
Letícia Langlois Oliveira e Mateus de Moura Rodrigues. Estiveram ausentes sem justificativa os 
conselheiros Jussemar Weiss Gonçalves, Rossana Madruga Telles, Daniel Prado, Gisele Vasconcelos 
Dziekaniak, Vinícius Lisboa Nunes, e os representantes discentes Anderson Santana Gonçalves, 
Guilherme Couto Berndt e Maria Vitória Coutinho. 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 
Conselheiros e ao convidado Gianpaolo Knoller Adomilli e na sequência da apresentação das 
Indicações que estiveram sob a sua responsabilidade: 1) Indicações: a) Indicação 030/2015: 
Assunto: Homologação do resultado de processo seletivo simplificado. Relatório: A direção do 
ICHI recebeu para análise e parecer a solicitação de Homologação do resultado do processo seletivo 
simplificado para contratação de professor por tempo determinado da área de Biblioteconomia. 
Inscreveram-se para o processo seletivo três candidatos pela ordem: Cíntia Martins Bodin, Desiré 
Amaral Lobo e Lucilene da Silveira da Silva Franz. Após a realização da prova didática e exame de 
títulos, restou aprovada a candidata Desiré Amaral Lobo com nota final 8,00. Os atos do processo 
seletivo simplificado estão circunstanciados em Ata e seguiram as orientações da Deliberação 81/2014 
do COEPEA. Conclusão: Pelo exposto, a Direção indicou para aprovação a homologação do resultado 
do processo seletivo simplificado para contratação de professor da área de Biblioteconomia que teve 
como aprovada a candidata Desiré Amaral Lobo com nota final 8,00, indicando-a para contratação. 
Posto em votação a Indicação 030/2015 foi aprovada por unanimidade pelo Conselho do ICHI. b) 
Indicação 031/2015: Assunto: Homologação do resultado de processo seletivo simplificado. 
Relatório: Recebi para análise e parecer a solicitação de Homologação do resultado do processo 
seletivo simplificado para contratação de professor por tempo determinado da área de Turimo. 
Inscreveram-se para o processo seletivo sete candidatos pela ordem: Ana Paula Soares Simões, 
Charlene Brum Del Puerto, Érica Souza Ramos, Leonardo Reichert, Mariana Dias Caballeira, Nilton 
Cezar Cunha Varnier e Raphaella Costa Rodrigues. Foram aprovados na prova didática Raphaella 
Costa Rodrigues, Nilton Cezar Cunha Varnier , Charlene Brum Del Puerto e Leonardo Reichert.. Após 
a avaliação dos títulos restaram aprovados pela ordem  os candidatos Rafhaella Costa Rodrigues com 
nota 5,47; Nilton Cezar Cunha Varnier com nota 5,40; Charlene Brum Del Puerto com nota 5,35 e 
Leonardo Reichert com nota 5,35. O critério de desempate das duas últimas notas é a maior nota da 
prova didática da candidata Charlene Del Puerto em relação ao candidato Leonardo Reichert. 
Conclusão: Pelo exposto, a Direção do ICHI indica para aprovação a homologação do resultado do 
processo seletivo simplificado para contratação de professor da área de Turismo que teve como 
aprovados os candidatos Rafhaella Costa Rodrigues com nota 5,47; Nilton Cezar Cunha Varnier com 
nota 5,40; Charlene Brum Del Puerto com nota 5,35 e Leonardo Reichert com nota 5,35, indicando 
para contratação os candidatos Raphaella Costa Rodrigues e Nilton Cezar Cunha Varnier. Posto em 
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votação a Indicação 031/2015 foi aprovado por todos os conselheiros. c) Indicação 032/2015: 
Homologação do resultado do concurso público do edital 14/2015 da área de Arqueologia e 
Antropologia. Relatório: A Direção do ICHI recebeu para análise e parecer à solicitação da 
Homologação dos atos e resultados do concurso público da área de Arqueologia e Antropologia que 
teve 14 inscrições homologadas. Realizaram a prova escrita os candidatos Mariana Petry Cabral nota 
8,30; Mariana de Andrade Soares nota 8,73; Martin Cesar Tempass nota 9,17 e Carlos Eduardo Neves 
de Moraes nota 9,23. Após a realização da prova didática as notas dos candidatos foram as seguintes: 
Mariana Petry Cabral nota 7,40; Mariana de Andrade Soares nota 8,83; Martin Cesar Tempass nota 
7,33 e Carlos Eduardo Neves de Moraes nota 9,53. Os quatro candidatos aprovados nessa etapa 
foram avaliados no exame de títulos e obtiveram as seguintes notas: Mariana Petry Cabral nota 9,25; 
Mariana de Andrade Soares nota 8,10; Martin Cesar Tempass nota 10,00 e Carlos Eduardo Neves de 
Moraes nota 3,55. As notas finais do concurso foram as seguintes: Mariana Petry Cabral nota 8,55, 
Mariana de Andrade Soares nota 8,44; Martin Cesar Tempass nota 9,12 e Carlos Eduardo Neves de 
Moraes nota 6,46. De acordo com os resultados do certame, ficou aprovado em primeiro lugar Martin 
Cesar Tempass sendo o indicado para contratação Martin Cesar Tempass. Conclusão: Pelo exposto, a 
Direção indicou para aprovação a homologação dos atos e resultados do concurso público do edital 
14/2015 da área de Arqueologia e Antropologia que teve como candidatos classificados pela ordem 
Martin Cesar Tempass, Mariana Petry Cabral e Mariana de Andrade Soares, indicando para 
contratação Martin Cesar Tempass com nota final 9,12. O Prof. Gianpaolo Knoller Adomilli, disse que 
tiveram 14 inscritos, considerou que isso é reflexo do reconhecimento da FURG e do curso de 
Arqueologia, além da ampla divulgação realizada. Dos 14 inscritos vieram 04 inscritos realizar as 
provas e destacou que concurso aconteceu dentro da normalidade com excelente nível de todos os 
candidatos. Após a Indicação 032/2015 foi posta em votação aprovada por unanimidade pelos 
membros do Conselho do Instituto.   Após a apresentação das indicações a Diretora Derocina Alves 
Campos Sosa passou a palavra para os membros das Câmaras. O prof. Eder Bayer Maier apresentou 
o Parecer que esteve sob a sua responsabilidade de relatoria: 2) Câmara de Ensino: a) Parecer 
016/2015. Assunto: Regulamento de atividades complementares – Arquivologia. Interessado: 
Coordenação de Curso de Arquivologia – Prof. Mateus de Moura Rodrigues. Relatório: A Câmara de 
Ensino do Pleno do Conselho do ICHI recebeu para análise e parecer os seguintes documentos: 
Regulamento de atividades complementares; e Ata nº 005/2015 do Núcleo Docente Estruturante do 
curso de Arquivologia. Voto do Relator: a) Fundamentação: A proposta de regulamentação de 
atividades complementares do curso de Arquivologia é objetiva e esclarecedora, permitirá maior 
transparência e eficiência na mensuração das horas complementares.  b) Parecer: O Relator vota pela 
Aprovação da proposta de regulamentação de atividades complementares do curso de Arquivologia. 
Na sequência foi apresentado o novo Regulamento, com o detalhamento dos pontos. O prof. Dhion 
Carlos Hedlund destacou que as mudanças mais substanciais em relação ao Regulamento ocorreram, 
especialmente, em relação à definição dos títulos e pontuação das horas complementares. Posto em 
votação o Parecer 016/2015 da Câmara de Ensino, foi aprovado por unanimidade pelos Conselheiros. 
Na sequência a Diretora Derocina Alves Campos Sosa leu o Parecer da Câmara de Extensão, pois os 
membros não estavam presentes para realizar a apresentação. 3) Câmara de Extensão: a) Parecer 
008/2015: Assunto: Atividade de Extensão. Interessados: Professores e Técnicos Administrativos do 
ICHI. Relator: Vinicius Lisboa Nunes. Relatório: A Câmara extensão do Conselho do ICHI recebeu 
para análise e parecer o seguinte documento: Evento de Extensão: XXI Semana Acadêmica da 
Geografia e II Semana Integrada PPGEO-FURG, sob a coordenação da profa. Elisângela de Felippe 
Rodrigues da Silveira, prevista para o período de 21/09/2015 a 25/09/2015. E tem como objetivos: 
apresentar diferentes formas de atuação profissional de geografia; propiciar o diálogo entre 
profissionais que estão inseridos no mercado de trabalho e aqueles em formação e possibilitar 
integração entre alunos da graduação e alunos de pós-graduação em geografia. Relatório Final de 
Evento: III Semana Acadêmica do Curso de Turismo Binacional da Universidade Federal do Rio 
Grande, sob a coordenação do prof. Jaciel Kunz, realizada no período de 29/10/2014 a 31/10/2014, 
com carga horária total de 20 horas. Tendo como objetivo geral criar um espaço de troca de 
experiências acadêmicas na área de turismo e hospitalidade, com enfoque na relação com o meio 
ambiente. Debater os cinco anos do Curso de Turismo Binacional: o curso que tivemos, o que temos e 
o que queremos; e como objetivos específicos proporcionar a integração dos acadêmicos das 
diferentes instituições de ensino superior da região, possibilitar o contato destes acadêmicos com 
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profissionais da área, estimular a reflexão sobre os fazeres acadêmico e profissional. Estimular o 
debate sobre a importância da formação profissional e do perfil do turismólogo egresso de nossa 
Instituição de Ensino. De acordo com o coordenador, todos os objetivos foram atingidos de maneira 
satisfatória. Voto do relator: a) Fundamentação: O projeto e relatório 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. 
Posto em votação o Parecer da Câmara de Extensão sob o nº 007/2015 foi aprovado por unanimidade 
pelos Conselheiros. Após, a Câmara de Pesquisa, tendo como relatora a Conselheira Vanessa dos 
Santos Moura, apresentou o parecer que esteve sob a sua relatoria: 4) Câmara de Pesquisa: a) 
Parecer 033/2015: Assunto: Projeto de Pesquisa:  Interessado: Prof. Dr. Francisco das Neves 
Alves. Relatório: A Câmara de Pesquisa do Conselho do ICHI recebeu, para análise e parecer, o 
projeto de pesquisa abaixo elencado: “Os dragões no Rio Grande do Sul: mitificação & historiografia”. 
Voto do Relator: a) Fundamentação: Trata-se de projeto de pesquisa desenvolvido sob 
responsabilidade do Prof. Dr. Francisco das Neves Alves. O referido projeto é permanente, sendo que 
seu início remonta a 1999. Não há vinculação a Programa de Pós-Graduação. Após análise foi 
verificado que o projeto está de acordo com os padrões da Universidade Federal do Rio Grande, 
apresentando de forma clara uma breve descrição do projeto, os objetivos geral (a saber, "identificar 
as várias versões, formas de interpretação e construções historiográficas acerca da ação dos Dragões 
no Rio Grande do Sul") e específicos, justificativa e metodologia, bem assim cronograma e 
publicações. Consta, ainda, relação da bibliografia já produzida desde o início do projeto.  b) Parecer: 
Tendo em vista o exposto, votamos pela aprovação do projeto de pesquisa acima descrito. Posto em 
votação o parecer 033/2015 da Câmara de Pesquisa foi aprovado por unanimidade pelos 
Conselheiros. 5) Câmara Administrativa: o Parecer foi apresentado pelo Conselheiro Solismar Fraga 
Martins. a) Parecer 021/2015: Assunto: Plano de Aplicação de recursos e divisão dos recursos 
de Capital e de Diárias e Passagens 2015. Interessado: Profª Derocina Alves Campos Sosa. Relator: 
Mateus de Moura Rodrigues. Relatório: A Câmara Administrativa do Conselho do ICHI recebeu para 
análise e parecer o Plano de Aplicação de Recursos e a divisão dos recursos de Custeio e Capital 
referentes ao ano de 2015, juntamente com uma Simulação de divisão dos recursos de Capital e de 
Diárias e Passagens por área do instituto. Voto do Relator: Fundamentação: A deliberação nº 40 do 
COEPEA, de 03 de julho de 2015, que dispõe sobre a distribuição do orçamento interno da FURG 
para o exercício 2015, prevê na proposta de divisão dos recursos para as unidades acadêmicas o 
montante de R$ 191.685,00 para o ICHI. Deste total, tem-se o quantitativo de R$ 61.613,00 para 
capital e R$ 130.072,00 para custeio (almoxarifado, material de consumo, serviço de pessoa física e 
jurídica, encargos, diárias e passagens). Para a cobertura de diárias e passagens, tem-se o 
quantitativo máximo de 30% do valor total destinado à unidade, ficando o valor máximo admitido para 
tal em R$ 57.505,50. De acordo com a proposta encaminhada a esta câmara, a divisão dos recursos 
orçamentários será feita entre as 8 áreas pertencentes ao ICHI e mais a secretaria da unidade, 
totalizando 9 divisores. De maneira igualitária, a simulação apresenta a distribuição, por divisor, dos 
valores de R$ 8.057,55 de capital e R$ 6.389,50 para custeio de diárias e passagens. Cabe ressaltar 
que o valor de capital por área seria de R$ 6.845,89 considerando-se apenas o recurso destinado para 
tal. Porém ao dividendo foi acrescido o montante de R$ 10.904,95 referente ao fundo de participação 
da FAURG, o que adicionou mais R$ 1.211,66 para cada divisor, totalizando os R$ 8.057,55. Parecer: 
O relator, de posse dos dados apresentados na proposta e na simulação recebidas pela Câmara 
Administrativa para análise, considera que a mesma corrobora com a proposta aprovada pelo pleno do 
Conselho do ICHI no ano de 2014, com a divisão do orçamento entre as 8 áreas pertencentes à 
unidade (Arqueologia, Arquivologia, Biblioteconomia, Geografia, História, Psicologia, Sociologia, 
Turismo) e mais a secretaria, podendo embasar a distribuição dos recursos no corrente ano, tendo em 
vista que a proposta adotada possibilitou que todas as áreas recebessem de forma  igualitária a 
divisão de valores, não tendo sido identificados problemas. Neste sentido, o relator vota pela 
aprovação da proposta de divisão orçamentária em 8 áreas e secretaria, conforme simulação no 
Anexo 01 e Anexo 02 aprovação do Plano de Aplicação de Recursos 2015, conforme Deliberação 
COEPEA Nº  040/2015. O administrador Paulo Afonso Pires Junior apresentou os anexos com as 
divisões. Especificamente no anexo 02 a divisão dos recursos considerou como racional os gastos de 
2014. Após a Diretora Profa. Dra. Derocina Alves Campos Sosa informou que o ICHI é a segunda 
Unidade com o maior valor. Destacou que, em função da ampliação dos novos laboratórios, acredita 
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que estes valores possam aumentar em 2016. Este ano o orçamento teve um acréscimo de 11%. 
Quanto a divisão orçamentária em 8 áreas destacou que o Turismo englobaria também os cursos de 
Hotelaria e Eventos, estes vão dividir o orçamento em 2015. A ideia de centralizar os 03 cursos se 
deve ao fato de que estes possuem, ao todo, 13 professores em Santa Vitória do Palmar, a mesma 
média de outras áreas. Mencionou que provavelmente em 2016, com a reestruturação do Regimento 
do ICHI este formato poderá alterar. Mencionou também que a partir do ano de 2016 terá mudanças 
no processo de gestão das viaturas, passando para a gestão das Unidades (reserva, orçamento, 
controles em geral) a fim de otimizar recursos. O conselheiro Paulo Afonso Pires Jr. informou que irá 
encaminhar para as áreas a planilha de distribuição do orçamento e a de solicitação de compra de 
materiais e equipamentos. Após a apresentação o Parecer 021/2015 da Câmara Administrativa foi 
posto em votação e aprovado por unanimidade pelos Conselheiros. 6) Assuntos Gerais: a) 
Representante no CONSUN: A Diretora Derocina Alves Campos Sosa colocou para o grupo que 
atualmente o Curso de Turismo, na pessoa do Prof. Jaciel Gustavo Kunz, é o representante suplente 
no CONSUN. No entanto, informou que o prof. Jaciel Gustavo Kunz não poderá continuar como 
representante, pois ele é coordenador do Curso tendo desta forma que, obrigatoriamente, participar do 
COEPEA. Lembrou que de acordo com o Regimento da Universidade não pode haver dupla 
representação. Deste modo, mencionou que o ICHI precisa indicar um novo representante e que não 
há outra pessoa da área do Turismo para substituir o prof. Jaciel, em função dos afastamentos dos 
professores para a realização da qualificação. Os Conselheiros entenderam que a Direção poderia 
encaminhar um e-mail para as áreas de Hotelaria e Eventos para verificar se haveria interesse em 
participar do CONSUN e, respectivamente, do Conselho do ICHI. A Profa. Cassiane Paixão disse que 
acharia interessante ter alguém de Santa Vitória do Palmar. Assim, a diretora Derocina Alves Campos 
Sosa pontuou que será encaminhado um e-mail para os cursos de Hotelaria e Eventos.  b) Obra do 
prédio do ICHI: A Diretora Derocina Alves Campos Sosa informou que o término da obra no ICHI está 
prevista, de acordo com informações, para o final de setembro. c) CONSUN Reunião EBSERH: o 
Prof. Danilo Vicensotto Bernardo informou que na última reunião do CONSUN, que foi extraordinária, 
teve como pauta votação para adesão da FURG à EBSERH. Disse que na ocasião se absteve de 
votar, pois não teve condições de compreender as variáveis, não tinha dados técnicos e a discussão 
ficou mais no campo ideológico. Informou que a FURG aprovou à adesão, pela grande maioria. O Prof. 
Danilo solicitou que, se possível, à elaboração do Calendário de Reuniões do ICHI pudesse ser 
integrada com as reuniões do CONSUN, para que ele possa trazer os pontos mais relevantes para a 
discussão no Conselho do Instituto. d) Agradecimento: o Prof. Danilo Vicensotto Bernardo agradeceu 
ao coordenador do Curso de Arqueologia Prof. José Alberione dos Reis por este ter providenciado 
uma sala adequada para as aulas de Bioarqueologia. Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a 
presente ata, que vai assinada pela senhora Diretora, Prof. 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 
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ANEXO 01 
DIVISÃO DO ORÇAMENTO POR ÁREA 

 

CURSOS Capital Diárias e passagens Capital Diárias e passagens

Arqueologia 8.057,55R$     6.389,50R$                 72.517,95R$   57.505,50R$              

Arquivologia 8.057,55R$     6.389,50R$                 

Biblioteconomia 8.057,55R$     6.389,50R$                 

Geografia 8.057,55R$     6.389,50R$                 

História 8.057,55R$     6.389,50R$                 

Psicologia 8.057,55R$     6.389,50R$                 

Sociologia 8.057,55R$     6.389,50R$                 

Turismo/Hotelaria/Eventos 8.057,55R$     6.389,50R$                 

Secretaria 8.057,55R$     6.389,50R$                 

Total 72.517,95R$   57.505,50R$              

DIVISÃO POR ÁREA

Obs: ao capital de R$ 61.613,00 foi acrescido R$ 10.904,95 referente ao fundo de participação da FAURG.  
 
 
 
 

ANEXO 02 
PLANO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS 2015 - DELIBERAÇÃO COEPEA Nº 040/2015 

 

2015 Distribuído
Capital 61.613,00
Custeio 130.072,00
Total da 
Unidade

191.685,00

Diárias e 
passagens limite 
máximo

57.505,50    

Diárias Passagens
22.566,50 24.000,00 61.613,00 10.000,00 2.000,00 14.000,00 47.505,50 10.000,00 191.685,00

Observações:

Até 30% do total
TotalAlmoxarifado

Material de 
Consumo

Capital
Serviço - Pessoa 

Física
Encargos (20% 
Serviço Pessoa 

Serviço - Pessoa 
Jurídica
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UNIDADE ACADÊMICA:

QUADRO RESUMO
PLANO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS 2015 - DELIBERAÇÃO COEPEA Nº   040/2015
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