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Aos onze dias do mês de abril de 2017, 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, Eder 
Leandro Bayer Maier, Juarez José Rodrigues Fuão, Vera Torres das Neves, Priscila Gayer, 
Juliana Niehues Gonçalves de Lima, Anselmo Alves Neetzow, Adriana Fraga da Silva, Derocina 
Alves Campos Sosa, Denise Maria Maciel Leão, Martin Cesar Tempass, Daniela Delias de 
Souza, Cassiane de Freitas Paixão, Rafael Aparecido Moron Semidão (representando Luciana 
Souza de Brito), Renata Braz Gonçalves (representando Jarbas Greque Acosta), Thais Gomes 
Torres (representando Carlos Henrique Cardona Nery), Rodrigo Marques Leistner 
(representando Ricardo Gonçalves Severo), Elisangela Gorete Fantinel, Paulo Afonso Pires 
Junior, Sibelle Cardia Nunes Cruz, Vinícius Lisboa Nunes e Dayse Xavier Caetano Paz. Não 
estiveram presentes e justificaram a ausência: Mateus de Moura Rodrigues, Angelica 
Conceição Dias Miranda e Rodrigo Santos de Oliveira. Não estiveram presentes e não 
justificaram a ausência: Solismar Fraga Martins, Rossana Madruga Telles e Ligia Dalchiavon.  
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 009/2017: Assunto: Criação de disciplina. Relatório: A Direção do 
ICHI recebeu para análise e parecer a solicitação da criação e oferta da disciplina Saúde 
Mental Coletiva para o curso de Especialização em Abordagem Multidisciplinar em 
Dependência Química. A referida disciplina apresenta as características a seguir: Nome: Saúde 
Mental Coletiva ; Carga horária: 15 h/a; Créditos 01; Código: a determinar; Lotação: ICHI; 
Ementa: Contextualização histórica. Princípios e definição do modelo técnico- assistencial, 
jurídico, político e ético do Sistema Único da Saúde e Saúde Mental, Localização no QSL: 1º 
semestre do curso. A solicitação foi avalizada pelo Pelo exposto, indicamos para aprovação a 
criação e oferta da disciplina Saúde Mental Coletiva para o curso de Especialização em 
Abordagem Multidisciplinar em Dependência Química. Posta em votação, a Indicação 
009/2017 foi aprovada por unanimidade pelos Conselheiros. b) Indicação 010/2017: Assunto: 
Alteração no NDE do Curso de Hotelaria. Relatório: A Direção do ICHI recebeu para análise 
e parecer a solicitação da alteração na composição do NDE do curso de Hotelaria. Deixam de 
compor o NDE os professores Letícia Franzen, afastada no momento para o Doutoramento e 
Carlos Alberto Franz que solicitou exoneração da FURG. O NDE reestruturado passa a ter a 
seguinte composição: Prof.ª Drª Adriana Kivanski de Senna, Prof. Dr.  Raphael Albuquerque de 
Boer, Prof. Ms Carlos Cardona Nery, Prof.ª Ms Thaís Gomes Torres e Prof.ª Ms. Juliana 
Gonçalves de Lima. Conclusão: Pelo exposto, indicamos para aprovação a alteração na 
composição do NDE do curso de Hotelaria que passa a ter a seguinte composição: Prof.ª Drª 
Adriana Kivanski de Senna, Prof. Dr.  Raphael Albuquerque de Boer, Prof. Ms Carlos Cardona 
Nery, Prof.ª Ms Thaís Gomes Torres, Prof.ª Ms. Juliana Gonçalves de Lima. Posta em votação, 
a Indicação 010/2017 foi aprovada por unanimidade pelos Conselheiros. c) Indicação 
011/2017: Assunto: Exclusão, criação e inclusão em QSL de duas disciplinas da área de 
Sociologia. Relatório: A Direção do ICHI recebeu para análise e parecer o encaminhamento do 
Comitê Assessor da área de Sociologia do ICHI solicitando a exclusão, criação e oferta de duas 
disciplinas, uma optativa e outra obrigatória, ambas semestrais para o curso de Ciências 
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Econômicas. Tal solicitação deve-se ao fato da extinção da disciplina Introdução às Ciências 
Sociais para esse mesmo curso. São as disciplinas com suas características: Nome: Introdução 
à Sociologia; Lotação: ICHI; Código: a determinar; Duração: semestral; Carga Horária: 30h/a; 
Créditos: 2; Sistema de avaliação: 1; Ementa: O que é Sociologia, histórico do surgimento da 
Sociologia, o iluminismo e o Positivismo: a Sociologia como ciência- integração social, conflito, 
transformação e o      método compreensivo: teorias sociológicas contemporâneas: instituições 
sociais análises concretas sobre a sociedade. ; Nome: Sociologia Política; Lotação: ICHI; 
Código: a determinar; Duração: semestral; Carga Horária: 30h/a; Créditos: 2; Sistema de 
avaliação: 1; Ementa: A política como objeto e estudo sociológico. Poder, Estado e Sociedade. 
Dominação. Hegemonia. Esfera Pública e Sociedade Civil. Perspectivas da Sociologia 
Contemporânea. As solicitações foram analisadas e avalizadas pela área da Sociologia. 
Conclusão: Pelo exposto, indicamos para aprovação a criação e inclusão das seguintes 
disciplinas no QSL do curso de Ciências Econômicas: Nome: Introdução à Sociologia; Lotação: 
ICHI; Caráter: obrigatória; Código: a determinar; Duração: semestral; Carga Horária: 30h/a; 
Créditos: 2; Sistema de avaliação: 1; Localização no QSL: 1 semestre; Ementa: O que é 
Sociologia, histórico do surgimento da Sociologia, o iluminismo e o Positivismo: a Sociologia 
como ciência- integração social, conflito, transformação e o método compreensivo: teorias 
sociológicas contemporâneas: instituições sociais: análises concretas sobre a sociedade. 
Nome: Sociologia Política; Lotação: ICHI; Caráter: optativa; Código: a determinar; Duração: 
semestral; Carga Horária: 30h/a; Créditos: 2; Sistema de avaliação: 1; Ementa: A política como 
objeto e estudo sociológico. Poder, Estado e Sociedade. Dominação. Hegemonia. Esfera 
Pública e Sociedade Civil. Perspectivas da Sociologia Contemporânea. Posta em votação, a 
Indicação 011/2017 foi aprovada por unanimidade pelos Conselheiros. d) Indicação 012/2017: 
Assunto: Inclusão da disciplina Sociedade, Educação e Relações Etnicorraciais para o 
curso de Ciências Econômicas. Relatório: A Direção do ICHI recebeu para análise e parecer 
o encaminhamento do Comitê Assessor da área de Sociologia do ICHI solicitando a inclusão no 
QSL do Curso de Ciências Econômicas, conforme solicitação da coordenação do referido curso 
em caráter optativo da disciplina Sociedade, Educação e Relações Etnicorraciais. O comitê 
Assessor da área da Sociologia avalizou a solicitação em reunião realizada em 16 de agosto 
de 2016. A disciplina em tela já foi criada no ano de 2016. Conclusão: Pelo exposto, indicamos 
para aprovação da inclusão da disciplina Sociedade, Educação e Relações Etnicorraciais no 
QSL do curso de Ciências Econômicas. Posta em votação, a Indicação 012/2017 foi 
aprovada por unanimidade pelos Conselheiros. 2) Câmara Administrativa: a) Parecer: 
007/2017 Assunto: Convite para atuar no Programa de Pós-Graduação em Gestão 
Ambiental em Municípios – PPGAM - FURG. Interessados: Carlos Eduardo P. Quadros e 
Virgínia Magano Bastos. Relatora: Sibelle Cardia Nunes Cruz. Relatório: A Câmara 
Administrativa do Conselho do ICHI recebeu para análise e parecer o convite aos servidores 
Carlos Eduardo P. Quadros e Virgínia Magano Bastos para compor o quadro de docentes no 
Programa de Pós-Graduação em Gestão Ambiental em Municípios – PPGAM - FURG no ano 
de 2017. Voto da Relatora: Tendo em vista que as atividades serão realizadas fora do horário 
de trabalho e desde que não haja prejuízo às atividades desempenhadas no ICHI, a relatora 
concorda com a participação dos TAEs Carlos Eduardo P. Quadros e Virgínia Magano Bastos 
no Programa de Pós-Graduação em Gestão Ambiental em Municípios – PPGAM - FURG. 
Posto em votação o parecer 007/2017 da Câmara Administrativa foi aprovado por unanimidade 
pelos Conselheiros. b) Parecer: 008/2017 Assunto: Eleição para a Coordenação do Curso 
de Licenciatura em História - EAD. Interessado: Prof. Rodrigo Santos de Oliveira. Relatora: 
Sibelle Cardia Nunes Cruz. Relatório: A Câmara Administrativa do Pleno do Conselho do ICHI 
recebeu para análise e parecer os documentos relativos à eleição para coordenação do curso 
de graduação Licenciatura em História - EAD. Constam do processo: - Implantação da 
Comissão Eleitoral; - Cronograma do Processo Eleitoral; - Cronograma do Processo Eleitoral – 
Retificação devido à Greve; - Requerimento de candidatura da chapa; - Homologação da chapa 
única; - Resultado da votação (gerado pelo sistema); - Resultado final da eleição. Voto da 
Relatora: a) Fundamentação: A comissão eleitoral, constituída pelo Prof. Rodrigo Santos de 
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Oliveira, pela Profª Kathelen Kate Dominguez Aguirre e pelas acadêmicas Taciane de Oliveira e 
Sandreli da Silva Bandeira, relata que o processo de eleição transcorreu de acordo com as 
seguintes etapas: - Implantação da comissão eleitoral e aprovação do cronograma da eleição 
em 08/11/2016; - Recebimento da inscrição da chapa composta pelo Prof. Anselmo Alves 
Neetzow como Coordenador e Prof. Jussemar Weiss Gonçalves como Coordenador Adjunto no 
dia 16/11/2016; - Retificação do cronograma da eleição devido à greve em 08/02/2017; - 
Homologação da inscrição da chapa em 08/02/2017; - Período da eleição de 16/02 a 
17/02/2017; - Divulgação dos resultados no dia 14/03/2017, tendo sido eleita a chapa única 
composta pelo Prof. Anselmo Alves Neetzow como Coordenador e Prof. Jussemar Weiss 
Gonçalves como Coordenador Adjunto. - A votação obteve os seguintes números: - Votantes na 
Chapa única: 12; - Votos em Branco: 01. b) Parecer: A Relatora, de posse da documentação 
apresentada, relativa à eleição da coordenação do curso de Licenciatura em História - EAD, na 
qual consta como eleita a chapa única composta pelo Prof. Anselmo Alves Neetzow como 
Coordenador e Prof. Jussemar Weiss Gonçalves como Coordenador Adjunto e estando tal 
documentação de acordo, vota pela aprovação da mesma. Posto em votação o parecer 
008/2017 da Câmara Administrativa foi aprovado por unanimidade pelos Conselheiros. c) 
Parecer: 009/2017 Assunto: Relatório de afastamento para realização de Doutorado. 
Interessado: Roberta Pinto Medeiros. Relatora: Daniela Delias de Sousa. Relatório: A Câmara 
Administrativa do Pleno do Conselho do ICHI recebeu para análise e parecer o relatório nº 01 
referente ao 2º semestre de 2016 do afastamento para qualificação da Prof.ª Roberta Pinto 
Medeiros, junto à Universidade do Rio de Janeiro, em nível de Doutorado. O relatório 
apresenta as disciplinas cursadas no semestre com os respectivos créditos, eventos em que a 
interessada participou e respectivas cargas horárias, a situação da tese - fase de estudos 
preliminares - e avaliação da orientadora, a qual julga o período relatado como “muito bom”. 
Segundo ela, a doutoranda tem se dedicado positivamente ao desenvolvimento das atividades 
acadêmicas, e participou de 4 eventos ao longo do período. O relatório traz como data provável 
de conclusão o mês de março de 2020. Voto da Relatora: A relatora vota pela aprovação do 
Relatório de Afastamento para Doutorado de Roberta Pinto Medeiros, referente ao 2º semestre 
de 2016. Posto em votação o parecer 009/2017 da Câmara Administrativa foi aprovado por 
unanimidade pelos Conselheiros. d) Parecer: 010/2017 Assunto: Coordenação do Curso de 
Especialização em Sociologia. Interessado: Prof. Rodrigo Leistner. Relator Prof. Mateus de 
Moura Rodrigues. Relatório: A Câmara Administrativa do Pleno do Conselho do ICHI recebeu 
para análise e parecer a documentação que trata da indicação da composição da Coordenação 
do Curso de Especialização em Sociologia. Constam do processo os seguintes documentos: - 
Solicitação de apreciação por parte do pleno do Conselho do ICHI da indicação da 
Coordenação do Curso de Especialização em Sociologia; - Ata nº 01/2017 da Área de 
Sociologia. Voto da Relatora: a) Fundamentação: Em reunião da Área de Sociologia, objeto da 
ata nº 01/2017, os presentes deliberaram acerca da proposta de composição da Coordenação 
do Curso de Especialização em Sociologia tendo o Prof. Rodrigo Leistner como coordenador e 
o Prof. Sérgio Barcellos como coordenador adjunto, tendo sido a mesma aprovada. b) Parecer: 
O relator, de posse da documentação apresentada, vota pela aprovação da indicação da 
Coordenação do Curso de Especialização em Sociologia composta pelo Prof. Rodrigo Leistner 
como coordenador e o Prof. Sérgio Barcellos como coordenador adjunto. Posto em votação o 
parecer 010/2017 da Câmara Administrativa foi aprovado por unanimidade pelos Conselheiros. 
e) Parecer: 011/2017 Assunto: Edital de seleção para o Curso de Especialização em 
Sociologia. Interessado: Prof. Rodrigo Leistner. Relator Prof. Mateus de Moura Rodrigues. 
Relatório: A Câmara Administrativa do Pleno do Conselho do ICHI recebeu para análise e 
parecer a documentação que trata do Edital de seleção para o Curso de Especialização em 
Sociologia. Constam do processo os seguintes documentos: -Solicitação de apreciação por 
parte do pleno do Conselho do ICHI do Edital de seleção para o Curso de Especialização em 
Sociologia; - Edital nº 01/2017 - Seleção para o Curso de Especialização em Sociologia. Voto 
da Relatora: a) Fundamentação: O Edital de seleção nº 01/2017 para o Curso de 
Especialização em Sociologia torna público a abertura das inscrições para professores da rede 
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pública e privada de ensino e graduados nas áreas de Ciências Sociais ou Ciências Humanas. 
O número de vagas oferecidas é de 20 e os requisitos para inscrições são o diploma de curso 
superior nas áreas supracitadas. As inscrições serão realizadas em duas etapas: online e 
entrega de documentação junto à Divisão de Protocolo da FURG. As mesmas serão 
homologadas em 12 de junho de 2017, com período para recursos em 13 de junho de 2017 e 
divulgação final das inscrições homologadas em 14 de junho de 2017. O processo seletivo 
contará como duas etapas: prova escrita e análise de currículo com entrevista. A classificação 
final será com base nos pesos da prova escrita (peso 5,0), análise de currículo (peso 3,0) e 
entrevista (peso 2,0). O resultado final do processo será divulgado em 5 de julho de 2017. A 
comissão de seleção é composta pelos professores Elizardo Costa, Rodrigo Leistner, Sérgio 
Barcellos (titulares) e pelo Prof. Ricardo Severo (suplente). b) Parecer: O relator, de posse da 
documentação apresentada, vota pela aprovação do Edital de seleção para o Curso de 
Especialização em Sociologia. Posto em votação o parecer 011/2017 da Câmara Administrativa 
foi aprovado por unanimidade pelos Conselheiros. 3) Câmara de Ensino: a) Parecer: 
003/2017. Alteração Curricular do Curso de bacharelado em História. Interessado: Juarez 
Fuão. Relator: Éder Maier. Relatório: A Câmara de Ensino do Conselho do ICHI recebeu para 
análise e parecer à solicitação de alteração curricular do Curso de Bacharelado em História. 
Voto do relator: a) Fundamentação: Alteração Curricular do Curso de Bacharelado em História 
propõem a criação de uma nova disciplina e modificação do atual QSL. A nova disciplina é 
denominada “Pesquisa Qualitativa em História”, de 3 créditos, de caráter optativa, semestral, 
localizada no 4º semestre do QSL, sem pré-requisitos e com sistema de avaliação I. Ementa: 
Parte 1 – Fundamento: A pesquisa qualitativa: tendências. A evolução da pesquisa qualitativa 
nas ciências humanas e sociais. Fundamentos teóricos de algumas metodologias qualitativas. 
A interação simbólica. A etnometodologia. Parte 2 – Metodologias Qualitativas: i) O objetivo das 
metodologias qualitativas. ii) A observação participante. iii) A história de vida. iv) A entrevista. v) 
A história oral. vi) Pesquisa-ação e pesquisa-intervenção. vii) Pesquisa participativa. viii) 
Análise de conteúdo, análise de narrativa e análise de discurso. ix) O estudo de caso. b) 
Parecer: Pelo exposto o relator aprova a solicitação de alteração curricular do Curso de 
Graduação de Bacharelado em História. Posto em votação o parecer 003/2017 da Câmara de 
Ensino foi aprovado por unanimidade pelos Conselheiros. b) Parecer: 004/2017. Normas para 
o trabalho de conclusão de curso em História Licenciatura. Interessado: Juarez Fuão. 
Relator: Éder Maier. Relatório: A Câmara de Ensino do Conselho do ICHI recebeu para análise 
e a proposta de alteração das normas para o trabalho de conclusão de curso em História 
Licenciatura. Voto do relator: a) Fundamentação: A proposta é composta por 9 artigos que 
regulamentam o período de elaboração, a área do conhecimento científico (história e ensino de 
história), o vínculo do discente com o orientador e a universidade, o papel do co-orientador, o 
formato do TCC, o sistema de avaliação, a divulgação após a aprovação do TCC, os casos 
omissos (avaliados pela coordenação do curso) e o início da vigência das normas. b) Parecer: 
Pelo exposto o relator aprova a proposta de alteração das normas para o trabalho de 
conclusão de curso em História Licenciatura. Posto em votação o parecer 004/2017 da Câmara 
de Ensino foi aprovado por unanimidade pelos Conselheiros. c) Parecer: 005/2017. Grupo de 
estudos espaços de poder negro: panteras negras, estratégia e revolução. Interessada: 
Cassiane de Freitas Paixão. Relatora: Luciana Souza de Brito. Relatório: A Câmara de Ensino 
do Conselho do ICHI recebeu para análise e parecer o projeto de ensino intitulado “Grupo de 
estudos espaços de poder negro: panteras negras, estratégia e revolução”, sob coordenação 
da profa. Cassiane de Feitas Paixão do ICHI/FURG. Voto da relatora: a) Fundamentação: O 
projeto será executado entre 18/04 a 04/07/2017 com público composto por estudantes, 
servidores federais e comunidade local num total de 15 pessoas.  Tem como objetivo geral: 
estudar e analisar a história dos Panteras Negras enquanto partido político dentro de um 
contexto específico. As ações do projeto são parte do Núcleo de Estudos Afro Brasileiro 
Indígenas FURG (NEABI FURG). b) Parecer: o relator vota pela aprovação do referido projeto 
tendo em vista que o mesmo atende a estrutura proposta pelo ICHI para elaboração de ações 
de ensino. Posto em votação o parecer 005/2017 da Câmara de Ensino foi aprovado por 
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unanimidade pelos Conselheiros. d) Parecer: 006/2017. I Arraiá da FURG. Interessada: 
Francieli Boaria. Relatora: Luciana Souza de Brito. Relatório: A Câmara de Ensino do Conselho 
do ICHI recebeu para análise e parecer o projeto de ensino intitulado “I Arraiá da FURG”, sob 
coordenação da profa. Francieli Boaria do ICHI/FURG. Voto da relatora: a) Fundamentação: O 
projeto tem data de execução entre 15/05 a 29/05/2016 com público composto por docentes, 
discentes, técnicos e comunidade local num total estimado de 200 pessoas, sendo 68 
integrantes do projeto. Tem como objetivo geral: realizar um evento aplicando a teoria abordada 
em sala de aula na disciplina de Organização de Eventos I. b) Parecer: o relator vota pela 
aprovação do referido projeto tendo em vista que o mesmo atende a estrutura proposta pelo 
ICHI para elaboração de ações de ensino. Posto em votação o parecer 006/2017 da Câmara 
de Ensino baixou em diligência pelos Conselheiros para a justificativa do atraso e a 
comprovação da ocorrência do evento. e) Parecer: 007/2017. I Mateada do curso superior de 
Tecnologia em Eventos. Interessada: Francieli Boaria. Relatora: Luciana Souza de Brito. 
Relatório: A Câmara de Ensino do Conselho do ICHI recebeu para análise e parecer o projeto 
de ensino intitulado “I Mateada do curso superior de Tecnologia em Eventos”, sob coordenação 
da profa. Francieli Boaria do ICHI/FURG. Voto da relatora: a) Fundamentação: O projeto tem 
data de execução entre 06/04 a 09/06/2015 com público composto por docentes, discentes, 
técnicos e comunidade local num total estimado de 100 pessoas, sendo 10 integrantes do 
projeto.  Tem como objetivo geral: realizar um evento aplicando a teoria abordada em sala de 
aula na disciplina de Eventos III. b) Parecer: o relator vota pela aprovação do referido projeto 
tendo em vista que o mesmo atende a estrutura proposta pelo ICHI para elaboração de ações 
de ensino. Posto em votação o parecer 007/2017 da Câmara de Ensino baixou em diligência 
pelos Conselheiros para a justificativa do atraso e a comprovação da ocorrência do evento. f) 
Parecer: 008/2017. Projeto e Relatório de Ensino. Interessada: Profa. Carla Imaraya Meyer 
de Felippe. Relator: Prof. Dr. Danilo Vicensotto Bernardo. Relatório: A Câmara de Ensino do 
Conselho do ICHI recebeu para análise e parecer o projeto e o relatório de projeto de ensino 
intitulado “Capacitando a comunidade acadêmica”, registrados no ICHI – FURG em 
24/03/2017, respectivamente, sob os números 048/2017 e 049/2017. O projeto, já executado e 
descrito como vinculado ao programa “Núcleo de Estudos e Ações Inclusivas – NEAI”, foi 
desenvolvido entre 01/03/2016 e 30/11/2016, motivo o qual não vejo razão em ser analisado 
por esta câmara. O relatório de atividades, descritas como “expor o trabalho de medicação e 
consultoria realizado no Núcleo e no Projeto Incluir, mostrando sua importância dentro do 
âmbito universitário”, atingiu 100 pessoas (discentes) e contou com 14 alunos de graduação 
(dez bolsistas e quatro voluntários). Não há menção ao fundo que originou essas bolsas nem 
nenhum tipo de especificação financeira, além de ser declarado que o projeto não conta com 
financiamento externo. Voto do relator: a) Fundamentação: em que pese a superficialidade do 
relatório de atividades e a, ao meu ver, inadequação em se analisar projeto e relatório ao 
mesmo tempo, sendo que o primeiro deveria preceder o segundo, a proposta e o relatório em 
questão estão apresentados em acordo com os padrões observados nesta Universidade, 
cumprindo o trâmite burocrático da mesma. Assim, voto pela APROVAÇÃO do Projeto e do 
Relatório do Projeto de Ensino “Capacitando a comunidade acadêmica”. Posto em votação o 
parecer 007/2017 da Câmara de Ensino baixou em diligência pelos Conselheiros para correção 
da palavra medicação no relatório do projeto, esclarecimento quanto ao fundo que originou as 
bolsas pois não há nenhum tipo de especificação financeira, além de ser declarado que o 
projeto não conta com financiamento externo, a justificativa do atraso e a comprovação da 
ocorrência do evento. g) Parecer: 009/2017. Projeto de Ensino. Interessada: Cassiane de 
Freitas Paixão. Relator: Prof. Dr. Danilo Vicensotto Bernardo. Relatório: A Câmara de Ensino do 
Conselho do ICHI recebeu para análise e parecer o projeto de ensino intitulado “Grupo de 
Estudos Angela Davis: Mulheres, Raça e Classe”, registrado no ICHI – FURG em 24/03/2017 
sob o número 050/2017. O projeto, não é vinculado a um programa, faz parte do NEABI FURG 
e tem cronograma de atividades previsto para o período entre 19/04/2017 e 07/06/2017, 
através de estudos (leitura, observação e discussão de produções específicas) realizados 
semanalmente. Não é informado se trata-se de projeto novo ou permanente, nem a área 
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temática/linha programática a qual se insere. A proposta, a ser realizada no ICHI, com natureza 
interdisciplinar e abrangência local, considera a importância da leitura e discussão de textos 
que representam autoras negras para a compreensão de conceitos de emancipação e da 
presença negra nos estudos de classe e aprimoramento dos estudos sobre gênero e raça, 
como centrais às questões locais e de demandas sociais. Neste contexto, apresenta como 
objetivo geral o intuito de conhecer a obra de Angela Davis, aprimorando a discussão sobre 
mulheres negras e emancipação, e, como objetivos específicos, o estudo dos espaços de 
poder de mulheres negras, questionamento de conceitos de emancipação e direitos humanos 
para a comunidade negra e contextualização dos conceitos de classe e racismo. A atividade 
contará com a docente e um(a) discente que atuará de forma voluntária, não prevendo 
cronograma financeiro. O público atingido, estimado, é de 10 pessoas, considerando 
estudantes, servidores e comunidade local. São previstas apresentações em congressos (e 
publicação em Anais) como possíveis produtos acadêmicos da atividade. Voto do relator: a) 
Fundamentação: Considerando o relatório exposto e que o projeto está apresentado em acordo 
com os padrões observados nesta Universidade, voto pela APROVAÇÃO do Projeto de Ensino 
“Grupo de Estudos Angela Davis: Mulheres, Raça e Classe”. Posto em votação o parecer 
009/2017 da Câmara de Ensino foi aprovado por unanimidade pelos Conselheiros. Na 
continuidade os Conselheiros deliberaram que os projetos de Ensino, Pesquisa e Extensão 
devem ser previamente apreciados pelo Conselho, ou seja, anteriormente a sua execução. 
Será estabelecido um prazo semestral para que todos os projetos de Ensino, Pesquisa e 
Extensão a serem realizados no referido semestre sejam encaminhados para avaliação. Os 
Coordenadores devem informar nas Reuniões de Área sobre as alterações, para conhecimento 
de todos os professores.  4) Câmara de Extensão: a) Parecer: 004/2017. 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: 1. Relatório Parcial de Projeto: Ações de Conservação para o 
Acervo Documental do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Rio Grande, sob a 
coordenação do Professor Mateus de Moura Rodrigues, executado no período de 01/02/2016 a 
30/09/2017. E tem como objetivo geral aplicar ações de conservação para os volumes 
encadernados do acervo documental da instituição. De acordo com o coordenador o projeto 
tem atingido todos objetivos propostos inicialmente. Voto do relator: a) Fundamentação: O 
relatório de extensão descrito anteriormente não apresenta irregularidades que impeçam sua 
aprovação. b) Parecer: Pelo exposto aprovo a ação de extensão descrita neste relatório e 
encaminho para as providências cabíveis. Ação de extensão relatada: Relatório parcial: 1. 
Ações de Conservação para o Acervo Documental do Cartório de Registro de Imóveis da 
Comarca de Rio Grande, sob a coordenação do Professor Mateus de Moura Rodrigues. Posto 
em votação o parecer 004/2017 da Câmara de Extensão baixou em diligência pelos 
Conselheiros pois deve constar o período do relatório parcial. 5) Câmara de Pesquisa: a) 
Parecer: 008/2017 Assunto: Grupo de Pesquisa. Relator: Anselmo Alves Neetzow. Relatório: 
A Câmara de Pesquisa do Conselho do ICHI recebeu, para análise e parecer, os projetos de 
pesquisa abaixo elencados:  

Nº de 

registro 

Responsável Título Período de 

Execução 

056/2017 
Elisângela de 

Felippe Rodrigues 

“Geografizando o Espaço Mundial: Entre a 

Teoria e a Prática” 

13/04/2017 

até 

30/12/2017 

057/2017 Fábio Dal Molin 

“Performances e Redes Sociotécnicas: A 

Produção do Social e a Posição da Ciência 

em um Laboratório de Resíduos 

Contaminantes” 

30/03/2017 

até 

30/12/2017 

058/2017 Sérgio Botton “Mineração no Bioma Pampa: Atores, 01/05/2017 
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Barcellos e 

Ricardo Gonçalves 

Severo 

Conflitos e Disputas Socioambientais” até 

01/05/2019 

Voto do Relator: a) Fundamentação:Trata-se de projetos de pesquisa novos que serão todos 
realizados em caráter permanente. O projeto de número registro 056 sob a responsabilidade da 
Prof. Ms. Elisângela de Felippe Rodrigues não possui vínculo com Programa de Pós-
Graduação e será desenvolvido em ambos os períodos (letivo e não letivo). O projeto de 
número de registro 057 sob a responsabilidade do Prof. Dr. Fábio Dal Molin não possui vínculo 
a Programa de Pós Graduação e será desenvolvido em ambos os períodos (letivo e não letivo). 
O projeto de número de registro 058 sob a responsabilidade dos Profs. Drs. Sérgio Botton 
Barcellos e Ricardo Gonçalves Severo não possui vínculo com Programa de Pós Graduação e 
será desenvolvido em ambos os o períodos (letivo e não letivo). Após análise foi verificado que 
os projetos estão de acordo com os padrões da Universidade Federal do Rio Grande, 
apresentando de forma clara o tripé ensino-pesquisa-extensão, uma breve descrição do 
projeto, objetivos geral e específico, justificativa, metodologia, cronograma e previsão de 
publicações. b) Parecer: Tendo em vista o exposto, votamos pela aprovação dos projetos de 
pesquisa acima descritos. Posto em votação o parecer 008/2017 da Câmara de Pesquisa foi 
aprovado por unanimidade pelos Conselheiros. 6) Assuntos Gerais: a) Homologação do 
Parecer dos Processos 23.116006369/2016-08 e 23.116.006368/2016-55: Conforme 
solicitado pelos Conselheiros na Reunião do Conselho do ICHI, ocorrida em março de 2017, foi 
concedido prazo para que as partes envolvidas no processo pudessem manifestar-se a 
respeito do parecer da Comissão de Avaliação Disciplinar Discente. Decorrido o prazo foi 
enviado e-mail, no dia 28 de março, para os membros da Comissão com intuito de que os 
mesmos retirassem o processo na Secretaria do Instituto para as providências cabíveis para 
homologação na Reunião ocorrida no dia 11 de abril. No entanto, nenhum membro da 
Comissão retirou o processo, ficando tal demanda para Reunião de Maio. b) Homologação da 
Abertura do Edital de Concurso Público para Professor Efetivo do Curso de Psicologia: a 
Direção solicitou a homologação do Conselho para a abertura de edital para concurso para a 
professor efetivo cuja vaga teve origem em decorrência da aposentadoria do Prof. Alfredo 
Guilhermo Martin Gentili. Posto em votação a Abertura de Edital para Contratação de Professor 
Efetivo do Curso de Psicologia foi aprovada por unanimidade pelos Conselheiros. c) 
Contratação de Estagiário para o Setor de Informática: A Direção informou que foi 
contratado um estagiário para atender as demandas de informática devido a troca de lotação 
do servidor que realizava tais demandas. A Diretora se colocou à disposição para quaisquer 
esclarecimentos. d) Reunião da Reitora com os Diretores: A Diretora informou que em 
reunião com a Reitoria os Diretores foram informados sobre os Cortes de Orçamento que a 
Universidade vem sofrendo. Tais cortes ocorreram com a reduções de bolsas, saídas de 
campo, viaturas, serviços de limpeza e portaria, entre outros. 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. 
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