
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG 
INSTITUTO DE CIÊNCIAS HUMANAS E DA INFORMAÇÃO – ICHI 

REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO - ATA 016/2015 
PÁGINA 1 DE 5 

 

 

 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE 

INSTITUTO DE CIÊNCIAS HUMANAS E DA INFORMAÇÃO 
ICHI 

 

ATA 06/2016 

REUNIÃO ORDINÁRIA 
 
Aos quatorze dias do mês de junho de 2016, às 14hrs, no Prédio do ICHI - Psicologia, 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, Mateus de 
Moura Rodrigues, Jarbas Greque Acosta, Eder Leandro Bayer Maier, Carlos Henrique Cardona 
Nery, Leticia Langlois Oliveira, Ricardo Gonçalves Severo, Jaciel Gustavo Kunz, Anselmo Alves 
Neetzow, Daniel Porciúncula Prado, Derocina Alves Campos Sosa, Denise Maria Maciel Leão, 
Luciana Souza de Brito, Rossana Madruga Telles, Paulo Afonso Pires Junior e Sibelle Cardia 
Nunes Cruz. Não estiveram presentes e justificaram a ausência: Daniela Delias de Souza, 
Gisele Vasconcelos Dziekaniaki, Elisangela Gorete Fantinel e Adriana Fraga da Silva. 
Estiveram ausentes sem justificativa os conselheiros, Luciene Imes Baptista, Solismar Fraga 
Martins, Jussemar Weiss Gonçalves, Cassiane de Freitas Paixão, Vinícius Lisboa Nunes, 
Anderson de Santana Gonçalves Dias, Guilherme Couto Berndt e Sabrina Simões Corrêa. Ao 
iniciar a reunião, a Diretora do Instituto de Ciências Humanas e da Informação, Profa. Dra. 
Derocina Alves Campos Sosa deu as boas-vindas aos Conselheiros. Na sequência a Diretora 
iniciou a apresentação das Indicações que estiveram sob a sua responsabilidade: 1) 
Indicações: a) Indicação 017/2016: Assunto: Alteração do nome do curso de Turismo 
Binacional. Relatório: A Direção do ICHI recebeu para análise e parecer o encaminhamento do 
NDE do curso de Bacharelado em Turismo Binacional que altera o nome do curso para Turismo 
Bacharelado. O NDE do curso encaminhou uma justificativa do porquê da alteração em tela em 
que basicamente esclarece sobre a procura muito baixa dos candidatos de nacionalidade 
uruguaia. Como na atual oferta são previstas cinco vagas para esses candidatos, não tendo 
interessados essas mesmas vagas não são ocupadas. Salienta-se que as discussões 
ocorreram no seio do NDE e da própria área. Assim propomos a alteração do nome do curso 
para Turismo Bacharelado com a incorporação das cinco vagas antes destinadas aos 
candidatos de nacionalidade uruguaia. Conclusão: Pelo exposto, indicamos para aprovação a 
alteração do nome do curso para Turismo Bacharelado com a incorporação das cinco vagas 
antes destinadas aos candidatos de nacionalidade uruguaia. Posto em votação a Indicação 
017/2016 foi aprovada por unanimidade pelos Conselheiros. A Diretora passou a palavra para a 
Profa. Lucia de Fátima Socoowski de Anello - Pró-Reitora de Extensão e Cultura para 
divulgação da Política de Extensão da Universidade. A Pró-Reitora iniciou sua fala explicando 
que a Proposta de Extensão apresenta o caráter acadêmico, atividade fim da Universidade, e 
uma discussão com a realidade social. Destacou ainda que a Extensão possui seus princípios 
orientados no tripé pesquisa, extensão e ensino. Na sequência a Pró-Reitora esclareceu as 
finalidades, as diretrizes das ações de Extensão e seus objetivos. Para finalizar, a mesma, 
informou que estão analisando a composição do Comitê que atuará como órgão colegiado de 
assessoramento para implantação da Política de Extensão e os instrumentos necessários para 
esse processo. Após finalizar seu discurso a Pró-Reitora despediu-se e retirou-se da Reunião. 
A Diretora Derocina Alves Campos Sosa retomou a palavra e seguiu a apresentação das 
Indicações que estiveram sobre sua responsabilidade. b) Indicação 018/2016: Assunto: 
Grupo de Estudos Métricos em Ciência da Informação. Relatório: A Direção recebeu para 
análise e parecer o encaminhamento da criação do Grupo de Estudos Métricos em Ciência da 
Informação sob a liderança da Prof.ª Maria de Fátima Santos Maia e com a vice-liderança do 
Prof. Rodrigo Aquino de Carvalho. A proposta apresenta os objetivos a serem alcançados e foi 
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aprovado pelo Comitê Assessor da Área de Biblioteconomia. Conclusão: Pelo exposto, 
indicamos para aprovação a criação do Grupo de Estudos Métricos em Ciência da Informação 
sob a liderança da Prof.ª Maria de Fátima Santos Maia e com a vice-liderança do Prof. Rodrigo 
Aquino de Carvalho. Posto em votação a Indicação 018/2016 foi aprovada por unanimidade 
pelos Conselheiros. c) Indicação 019/2016: Assunto: Grupo de Estudos Métricos em 
Ciência da Informação. Relatório: A Direção recebeu para análise e parecer o projeto de 
pesquisa intitulado: A GESTÃO DOCUMENTAL EM ARQUIVOS MÉDICOS: UM ESTUDO 
COMPARATIVO ENTRE O H.U DA FURG E DE SANTA MARIA coordenado pela professora 
Evelin Mintegui. O referido projeto é parte do trabalho de conclusão de curso da acadêmica 
Caroline Rubira de Oliveira e como envolve pesquisa realizada com prontuários médicos, 
necessita do aval do Comitê de Ética da Universidade que o autoriza mediante formalização via 
projeto. O mesmo vem acompanhado do detalhamento de execução. Conclusão: Pelo exposto, 
indicamos para aprovação o projeto de pesquisa intitulado: A GESTÃO DOCUMENTAL EM 
ARQUIVOS MÉDICOS: UM ESTUDO COMPARATIVO ENTRE O H.U DA FURG E DE SANTA 
MARIA coordenado pela professora Evelin Mintegui. Posto em votação a Indicação 019/2016 
foi aprovada por unanimidade pelos Conselheiros. Após finalizar as Indicações a Diretora 
Derocina Alves Campos Sosa passou a palavra para a Conselheira Sibelle Cardia Nunes Cruz 
membro da Câmara Administrativa para a apresentação dos Pareceres. 2) Câmara 
Administrativa: a) Parecer: 012/2016. Assunto: Regimento do Laboratório de Ensino, 
Pesquisa e Extensão do Curso de Arquivologia – LARQ. Interessado: Mateus de Moura 
Rodrigues. Relatora: Sibelle Cardia Nunes Cruz. Relatório: A Câmara Administrativa do 
Conselho do ICHI recebeu para análise e parecer o regimento do Laboratório de Ensino, 
Pesquisa e Extensão do Curso de Arquivologia - LARQ. Voto da Relatora: a) Fundamentação: 
O regimento do Laboratório de Ensino, Pesquisa e Extensão do Curso de Arquivologia - LARQ 
está subdividido em capítulos, a saber: Capítulo I: Contextualiza os objetivos do laboratório 
dentro das atividades de ensino, pesquisa e extensão vinculadas ao curso de Arquivologia da 
FURG; Capítulo II: Da vinculação Institucional, estrutura – composição dos membros e pessoal 
autorizado a utilizar o espaço; Capítulo III: Da responsabilidade Administrativa e Atribuições 
que competem a cada um de seus membros; Capítulo IV: Do uso geral do espaço físico do 
LARQ; Capítulo V: Do uso de equipamentos elétricos e aparelhos em geral; Capítulo VI: Das 
disposições gerais. b) Parecer: A Relatora, de posse do regimento apresentado e da Ata 
04/2016 do Comitê Assessor do Curso de Arquivologia que aprova o Regimento do Laboratório 
vota pela sua aprovação. Posto em votação o parecer 012/2016 da Câmara Administrativa foi 
aprovado por unanimidade pelos Conselheiros. A Diretora informou aos Conselheiros a 
necessidade da criação e aprovação pelo Conselho do Regimento de todos os laboratórios do 
Instituto. b) Parecer 013/2016. Assunto: Regimento do Laboratório de Tecnologia da 
Informação do Curso de Arquivologia – LTARQ. Interessado: Mateus de Moura Rodrigues. 
Relator: Solismar Fraga Martins. Relatório: A Câmara Administrativa do Conselho do ICHI 
recebeu para análise e parecer o regimento do Laboratório de Tecnologia da Informação do 
Curso de Arquivologia - LTARQ. Voto do Relator: a) Fundamentação: O regimento do 
Laboratório de Tecnologia da informação do Curso de Arquivologia - LTARQ está subdividido 
em capítulos, a saber: Capítulo I: Da natureza, Vinculação Institucional e Finalidades; Capítulo 
II: Da Estrutura, Pessoal e Atividades; Capítulo III: Das responsabilidades e Atribuições; 
Capítulo IV: Do uso das instalações e equipamentos; Capítulo V: Das disposições gerais e 
transitórias. b) Parecer: O Relator, após análise do regimento apresentado e da Ata 04/2016 do 
Comitê Assessor do Curso de Arquivologia que aprova o Regimento do Laboratório, vota por 
sua aprovação. Posto em votação o parecer 013/2016 da Câmara Administrativa foi aprovado 
por unanimidade pelos Conselheiros. Na sequência a Diretora passou a palavra para os 
membros da Câmara de Ensino para a apresentação dos Pareceres. 3) Câmara de Ensino: a) 
Parecer: 016/2016. Assunto: Criação de disciplina optativa no curso de Psicologia. 
Interessada: Letícia Langlois. Relator: Éder Maier. Relatório: A Câmara de Ensino do Conselho 
do ICHI recebeu para análise e parecer à solicitação de criação da disciplina optativa no curso 
de Psicologia intitulada “Sexualidade e Promoção da Saúde Sexual na perspectiva da 
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Psicologia Social”. Documentação: Ementa: A sexualidade como construção social. A 
abordagem da sexualidade pela Psicologia Social em interface com a Saúde Coletiva. Direitos 
sexuais, direitos reprodutivos e promoção da saúde. A teoria dos scripts sexuais e seu uso nas 
pesquisas sobre sexualidade, assim como a utilização de métodos qualitativos, quantitativos e 
mistos nas pesquisas sexuais. Metodologias participativas em trabalhos que abordem temas da 
sexualidade e promoção da saúde sexual. Justificativa: A sexualidade é um assunto pouco 
abordado nos currículos de Psicologia que tendem a ter uma ênfase clínica. A abordagem da 
sexualidade como construção social na perspectiva da Psicologia Social pode enriquecer a 
formação da(o) aluna(o) de Psicologia por ampliar o olhar sobre o tema ao considerar os 
contextos culturais, as normas sociais de interdição e permissão do exercício da sexualidade, 
as relações de gênero e a questão dos direitos sexuais e reprodutivos, bem como a articulação 
da sexualidade com questões de saúde e doença como no câncer de mama, próstata, e na 
prevenção ou ocorrência da violência sexual, aids ou DST.Voto do Relator: a) Fundamentação: 
A criação da nova disciplina optativa irá contribuir na formação dos discentes do curso de 
Psicologia da FURG e ampliará as discussões abordadas pelos discentes e docentes do 
referido curso. b) Parecer: Pelo exposto o relator aprova a criação da disciplina optativa no 
curso de Psicologia intitulada “Sexualidade e Promoção da Saúde Sexual na perspectiva da 
Psicologia Social”. Posto em votação o parecer 016/2016 da Câmara de Ensino foi aprovado 
por unanimidade pelos Conselheiros. b) Parecer: 017/2016. Assunto: Alteração do número 
de créditos da disciplina de Docência Orientada. Interessado: Prof. Dr. Daniel Porciúncula 
Prado, Coordenação do Programa de Pós-Graduação em História – PPGH-ICHI. Relator: Prof. 
Dr. Danilo Vicensotto Bernardo. Relatório: A Câmara de Ensino do Conselho do ICHI recebeu, 
sob número de registro 110/2016 de 30/05/2016, a solicitação de inserção de itens na pauta na 
reunião do colegiado do ICHI para tratar da alteração do número de créditos da disciplina de 
Docência Orientada, de 4 créditos para 2 créditos, a partir do 1º. Semestre de 2016. Voto do 
Relator: a) Fundamentação: a carga horária para a disciplina Docência Orientada é a 
determinada pela Deliberação do Conselho de Ensino, Pesquisa, Extensão e Administração – 
COEPEA da FURG no. 082/2014 de 11 de julho de 2014, o que embasa a aprovação da 
solicitação. Posto em votação o parecer 017/2016 da Câmara de Ensino foi aprovado por 
unanimidade pelos Conselheiros. c) Parecer: 018/2016. Assunto: Alteração de Regimento 
do Programa de Pós-graduação em Geografia (PPGEO). Interessado: Solismar Fraga 
Martins, Coordenador do PPGEO. Relatora: Luciana Souza de Brito. Relatório: A Câmara de 
Ensino do Conselho do ICHI recebeu para análise e parecer o Memorando n. 39/2016 – 
CcurMestGeograf o qual solicita a alteração de artigo específico do Regimento do Programa de 
Pós-graduação em Geografia do ICHI/FURG. Voto da Relatora: a) Fundamentação: o 
documento informa a nova redação dada ao artigo 24 que se refere a definição do currículo 
pelo aluno em comum acordo com o orientador. Em anexo foi inserido: Ata n. 01/2016 
propondo a alteração do regimento; Regimento interno do PPGEO. A alteração sugerida 
consiste basicamente na exclusão da possibilidade de aceitação de créditos de disciplinas em 
programas de pós-graduação lato sensu e encontra-se descrita no quadro abaixo: 

 Redação anterior Nova redação 

Art. 24 - Cada aluno definirá seu currículo em 
comum acordo com o orientador 
Parágrafo único – Para a integralização dos 
créditos necessários ao Mestrado poderão 
ser aceitos até 4 (quatro) créditos de 
disciplinas cursadas em outros programas 
Stricto Sensu de Geografia e áreas 
correlatas e 4 (quatro) créditos em 
programas de pós-graduação lato sensu em 
Geografia ou Ciências correlatas, mediante 
justificativa do orientador e aprovação da 
Coordenação. 

Art. 24 - Cada aluno definirá seu currículo em 
comum acordo com o orientador 
Parágrafo único – Para a integralização dos 
créditos necessários ao Mestrado poderão 
ser aceitos até 8 (oito) créditos de disciplinas 
cursadas em outros programas Stricto Sensu 
de Geografia e áreas correlatas, mediante 
justificativa do orientador e aprovação da 
Coordenação. 
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b) Parecer: o relator vota pela aprovação da referida alteração tendo em vista que a 
mesma foi discutida na área conforme destaca-se na leitura da Ata. Posto em votação o 
parecer 018/2016 da Câmara de Ensino foi aprovado por unanimidade pelos Conselheiros. Na 
continuidade a Conselheira Rossana Madruga Telles apresentou o parecer da Câmara de 
Extensão que esteve sob a responsabilidade de análise e relatoria de Juarez José Rodrigues 
Fuão. 4) Câmara de Extensão: a) Parecer: 005/2016. Assunto: Atividades de Extensão. 
Interessados: Professores e Técnicos Administrativos do ICHI. Relator: Juarez José Rodrigues 
Fuão. Relatório: A Câmara extensão do Conselho do ICHI recebeu para análise e parecer os 
seguintes documentos: 1. Cadastro de Projeto de Extensão: “Projeto de Diagnóstico e 
Classificação dos Arquivos do OGMO Rio Grande”, sob a coordenação da Profa. Evelin Melo 
Mintegui, a ser realizado entre 09/05/2016 a 09/09/2016, com carga horária de 216 horas. A 
proposta tem como objetivo principal organizar os arquivos do Órgão de Gestão de Mão de 
Obra do Trabalho Portuário Avulso do Porto Organizado do Rio Grande, levantando 
informações como a história da instituição, estruturas administrativas, quantidade, tipologias e 
estado de conservação dos documentos, entre outros. 2. Cadastro de Evento de Extensão: 
“Gestão do patrimônio e a salvaguarda do acervo: as práticas do Museu de Porto Alegre”, sob 
coordenação da Profa. Adriana Fraga da Silva, a ser executado entre 26/04/2016 a 20/05/2016, 
com carga horária total de 3 horas. Entre outros objetivos, a proposta pretende desenvolver um 
evento, na modalidade de conferência, visando mostrar outras possibilidades de atuação 
profissional para futuros profissionais da área da Arqueologia e qualificar os horizontes dos 
mesmos. 3. Relatório final de Projeto de Extensão: “Núcleo Universitário da Terceira Idade 
NUTI/FURG”, sob a coordenação da Prof. Denise Maria Maciel Leão, executado entre o 
período de 01/04/2015 a 30/11/2015, com o total de 2520 horas. De acordo com a 
coordenadora, o presente projeto atingiu o principal objetivo que era a promoção de atividades 
educativas, socioculturais, organizativas, de lazer e de ação comunitária, desenvolvidas em 
consonância com os Eixos Orientadores, Diretrizes e Objetivos do Programa Nacional de 
Direitos Humanos 3 (PNDH-3). 4. Relatório final de Projeto de Extensão: “Comunicação 
online: atualização de site Institucional dos Cursos de Bacharelado em Hotelaria e Tecnologia 
em Eventos – Campus Santa Vitória do Palmar/RS, Brasil”, sob a coordenação da TAE. Siuza 
Monteiro Guedes, realizado entre o período de 06/06/2015 a 05/05/2015, com total de 968 
horas, aplicado no Campus de Santa Vitória do Palmar. De acordo com a coordenadora, o 
referido projeto alcançou quase que na totalidade os seus objetivos, estabelecendo uma 
comunicação interna e externa dos cursos analisados. 5. Relatório final de Projeto de 
Extensão: “Equipe Gestora de Eventos”, coordenado pela TAE Alice Leoti Silva, entre o 
período de 01/05/2015 a 01/01/2016, com o total de 2718 horas, no Campus de Santa Vitória 
do Palmar. Segundo a coordenadora, embora tenha proporcionado conhecimento teórico e 
prático para o corpo discente, organizado e assessorado eventos da universidade, entre outras 
demandas, a proposta alcançou parcialmente seus objetivos, devido a falta de recursos, limites 

e aumento da demanda. Voto do Relator: a) 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. Posto em votação o Parecer 005/2016 da Câmara 
de Extensão foi aprovado por unanimidade pelo Conselho. 5) Assuntos Gerais: a) Divisão de 
disciplinas e seus referidos professores do Curso de História:  A Diretora Derocina Alves 
Campos Sosa informou a divisão de disciplinas e seus referidos professores (levando em conta 
o quadro efetivo) acordado na última reunião da Área de História para o 2º semestre de 2016, a 
saber: Prof. Anselmo Neetzow: História do Brasil I e História Ibérica; Profa. Carmem Schiavon: 
História da Cultura Afro-Brasileira (Turma A – Curso de História) e História da Cultura Afro-
Brasileira (Turma B – Curso de História); Prof. Daniel Prado: História Ambiental; Profa. 
Derocina Sosa: História do Brasil III; Prof. Francisco Alves: História, imagem e mídia e Imagens 
do Brasil: documentos e mídias; José Vicente de Freitas: Teoria da História e Brasil 
Contemporâneo Sociedade, Cultura, Economia e Política (Biblioteconomia); Juarez Fuão: 
História Contemporânea II; Júlia Matos: Brasil Contemporâneo Sociedade, Cultura, Economia e 
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Política e Educação Patrimonial (Arquivologia); Jussemar Weiss: História Antiga II; Luiz 
Henrique Torres: História Município do Rio Grande e História do RS II; Rodrigo Santos de 
Oliveira: História Moderna. Disciplinas de orientação com turmas específicas distribuídas para 
os professores efetivos: Estágio Bacharelado; TCC (Bacharelado); Introdução ao TCC e ao 
Estágio; Práticas de Pesquisa e Projeto de Estágio I; TCC (Licenciatura); Práticas Pedagógicas 
– Orientação e Supervisão I. b) Divisão de disciplinas e seus referidos professores do 
Curso de Sociologia: O Coordenador da Área de Sociologia Prof. Ricardo Severo informou a 
divisão de disciplinas e seus referidos professores para o 2º semestre de 2016, a saber: 
Cassiane: 09676 - Sociologia (Psicologia); 09437 - elementos sociológicos da educação 
(Biologia); Cristiano: 10609 - C. Humanas aplicadas ao turismo e hospitalidade II;  10602 - 
Políticas públicas do turismo e da hospitalidade; 10612 - Meio Ambiente e Sustentabilidade; 
Eliza: 10646 - Movimentos Sociais; 09437 - Elementos sociológicos da educação (C. Exatas – 
Santo Antônio da Patrulha); Elizardo: 09033 - Sociologia aplicada à Administração; 09584 - 
Soc. Geral (direito manhã); Leni: 09219 - Introdução às Ciências Sociais (Enfermagem); 09584 
- Soc. Geral (Direito noturno); Minasi: 09437 - Elementos sociológicos da educação 
(matemática); 09437 - Elementos sociológicos da educação (química); 09437 - Elementos 
sociológicos da educação (física); Ricardo: 09437 -  Elementos sociológicos da educação 
(geografia); 09219- Introdução às Ciências Sociais (economia); Rodrigo: 09437 - Elementos 
sociológicos da educação (Port-ing e port-esp); 09437 - Elementos Sociológicos da Educação 
(port-esp e port-franc); 09437 - Elementos sociológicos da educação (port). c) Solicitação do 
Prof Daniel Prado: O professor Daniel Prado solicita investigação em relação à denúncia feita 
pelos estudantes do Curso de Psicologia em cartazes colados no prédio da Psicologia com 
frases ditas pelos Professores do Curso. O professor menciona um cartaz em especial onde 
segundo ele está escrito: “Ocupar a Reitoria não basta tem que estuprar a Reitora”. A 
Coordenadora do Curso de Psicologia Profa Letícia Langlois Oliveira explicou que aquelas 
eram frases que estão contidas nos cartazes fazem parte de um contexto em que, estão em 
discussão junto ao curso de Psicologia, as atitudes machistas e frases proferidas por 
professores. Essas frases foram destacadas pelos estudantes como forma de chamar a 
atenção do corpo docente. Como desdobramento dessas manifestações feitas via cartazes, o 
curso de Psicologia está projetando a realização de uma discussão mais ampla com os alunos 
sobre esses acontecimentos que visam orientar os mesmos sobre os seus direitos. d) 
Alteração do NDE do Curso de Turismo: O Coordenador do Curso de Turismo Prof. Jaciel 
Gustavo Kunz solicitou a inclusão da Profa. Ligia Dalchiavon no NDE do Curso haja vista que a 
mesma retornou do seu afastamento. e) Alteração do NDE do Curso de Arquivologia: O 
Coordenador do Curso de Arquivologia Prof. Mateus de Moura Rodrigues solicitou a exclusão 
da Profa. Roberta Pinto Medeiros (afastada para Qualificação) e inclusão do Prof. Me. Rafael 
Aparecido Moron Semidão no NDE do Curso. 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, Sibelle Cardia Nunes Cruz, Secretária Geral. 
 

 

_______________________________________ 

Profª. Drª. Derocina Alves Campos Sosa 
Diretora do ICHI 

 
 

________________________________________ 
 

Sibelle Cardia Nunes Cruz 
Secretária Geral 


