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Aos nove dias do mês de maio 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, Mateus de 
Moura Rodrigues, Angelica Conceição Dias Miranda, Eder Leandro Bayer Maier, Juarez José 
Rodrigues Fuão, Thais Gomes Torres (representando Carlos Henrique Cardona Nery), Vera 
Torres das Neves, Rodrigo Marques Leistner (representando Ricardo Gonçalves Severo), Priscila 
Gayer, Cristiano Ruiz Engelke (representando Juliana Niehues Gonçalves de Lima), Anselmo 
Alves Neetzow, Solismar Fraga Martins, Derocina Alves Campos Sosa, Denise Maria Maciel 
Leão, Martin Cesar Tempass, Rafael Aparecido Moron Semidão (representando Luciana Souza 
de Brito), Rossana Madruga Telles, Ligia Dalchiavon, Elisangela Gorete Fantinel, Paulo Afonso 
Pires Junior, Sibelle Cardia Nunes Cruz, Vinícius Lisboa Nunes, Dayse Xavier Caetano Paz e 
Aline Bastos Mendes. Não estiveram presentes e justificaram a ausência: Adriana Fraga da Silva, 
Daniela Delias de Souza, Cassiane de Freitas Paixão e Rodrigo Santos de Oliveira. 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 013/2017: Assunto: Atuação da professora Joice Araújo Esperança como 
coordenadora de Curso de Especialização. Relatório: A Direção do ICHI recebeu para análise 
e parecer o encaminhamento da coordenação do curso de especialização Mídias na Educação 
na figura do professor Paulo Gomes solicitando que a professora Joice esperança possa atuar 
como coordenadora do curso até 25 de fevereiro de 2018 quando o professor retorna do pós 
doutorado. O encaminhamento também passou pelo conselho do Instituto de Educação. 
Conclusão: Pelo exposto, indicamos para aprovação a indicação da professora Joice Esperança 
para atuar como coordenadora do curso Mídias na Educação até 25 de fevereiro de 2018. Posta 
em votação, a Indicação 013/2017 foi aprovada por unanimidade pelos Conselheiros. b) 
Indicação 014/2017: Assunto: Atuação do professor Paulo Munhoz para ministrar 
disciplina em curso de pós-graduação. Relatório: A Direção do ICHI recebeu para análise e 
parecer o encaminhamento do professor Paulo Munhoz solicitando a autorização para ministrar 
a disciplina Psicologia do Trabalho no curso de Pós-Graduação MBA Gestão de Pessoas do 
ICEAC em parceria com o Instituto de Desenvolvimento Educacional de Bagé. Ressalte-se que 
tal atuação não implicará em prejuízo às demais atividades que o professor desempenha no ICHI 
e na FURG. A coordenação de Psicologia se manifestou favoravelmente. Conclusão: Pelo 
exposto, indicamos para aprovação a indicação a autorização da participação do professor Paulo 
Munhoz para ministrar a disciplina Psicologia do Trabalho no curso de Pós-Graduação MBA 
Gestão de Pessoas sem prejuízo às demais atividades que o professor desempenha no ICHI e 
na FURG. Posta em votação, a Indicação 014/2017 foi aprovada por unanimidade pelos 
Conselheiros. c) Indicação 015/2017: Assunto: Atuação de professor voluntário. Relatório: 
A Direção do ICHI recebeu para análise e parecer a solicitação do professor Cléverton Luis 
Freitas de Oliveira para atuar como professor voluntário no semestre em curso junto aos cursos 
de História para dar continuidade à disciplina História Patrimonial e no 2º sestre de 2017 com 
outra disciplina a ser designada. Saliente-se que o professor já vem atuando com a mesma 
disciplina durante o afastamento da professora Carmem Schiavon. O referido professor 
argumenta a intenção de qualificar seu currículo Lattes. A coordenação dos cursos de História 
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manifestou-se favoravelmente ao pleito. Conclusão: Pelo exposto, indicamos para aprovação a 
indicação do professor Cléverton Luis Freitas de Oliveira para atuar como professor voluntário 
no semestre em curso junto aos cursos de História para dar continuidade à disciplina História 
Patrimonial e no 2º semestre de 2017 com outra disciplina a ser designada. Posta em votação, 
a Indicação 015/2017 foi aprovada por unanimidade pelos Conselheiros. d) Indicação 016/2017: 
Assunto: Inclusão de professoras em curso de Especialização. Relatório: A Direção do ICHI 
recebeu para análise e parecer a solicitação da coordenação do curso de especialização em 
Arquivos Permanentes para incluir as professoras Gislaine Pinto Kramer e Eliete Rabaioli 
Camargo como professoras do curso de Especialização em Arquivos Permanentes. Saliente-se, 
a anuência da área de Arquivologia. Conclusão: Pelo exposto, indicamos para aprovação a 
solicitação para incluir as professoras Gislaine Pinto Kramer e Eliete Rabaioli Camargo como 
professoras do curso de Especialização em Arquivos Permanentes. Posta em votação, a 
Indicação 016/2017 foi aprovada por unanimidade pelos Conselheiros. e) Indicação 017/2017: 
Assunto: Criação e oferta de disciplina. Relatório: A Direção do ICHI recebeu para análise e 
parecer a solicitação da criação e oferta da disciplina Elementos Sociológicos da Educação para 
o curso de Pedagogia na modalidade EaD a ser ministrada por docente da área de Sociologia 
do ICHI com as seguintes características: Elementos Sociológicos da Educação; Lotação: ICHI; 
Duração: semestral; Caráter: obrigatória; Créditos: 4; Localização no QSL: 2º semestre; Carga 
Horária Total: 60h/a; Carga Horária Semanal: 4h/a; Sistema de Avaliação:2; Ementa: Discussão 
acerca das principais Teorias Sociológicas da Educação e da constituição da Sociologia da 
Educação no Brasil. Compreensão de algumas relações entre Estado e Sociedade, destacando 
os processos cidadania e democracia, participação política, educação, trabalho e cotidiano 
escolar. Conclusão: Pelo exposto, indicamos para aprovação a solicitação da criação e oferta da 
disciplina Elementos Sociológicos da Educação para o curso de Pedagogia na modalidade EaD 
a ser ministrada por docente da área de Sociologia do ICHI com as seguintes características: 
Elementos Sociológicos da Educação; Lotação: ICHI; Duração: semestral; Caráter: obrigatória; 
Créditos: 4; Localização no QSL: 2º semestre; Carga Horária Total: 60h/a; Carga Horária 
Semanal: 4h/a; Sistema de Avaliação:2; Ementa: Discussão acerca das principais Teorias 
Sociológicas da Educação e da constituição da Sociologia da Educação no Brasil. Compreensão 
de algumas relações entre Estado e Sociedade, destacando os processos cidadania e 
democracia, participação política, educação ,trabalho e cotidiano escolar. Posta em votação, a 
Indicação 017/2017 foi aprovada por unanimidade pelos Conselheiros. f) Indicação 018/2017: 
Assunto: Proposta de Extensão. Relatório: A Direção do ICHI recebeu para análise e parecer 
a solicitação da proposta de extensão intitulada: IV JORNADA UNIVERSITÁRIA EM DEFESA DA 
REFORMA AGRÁRIA coordenada pelo professor Éder Mayer e que ocorrerá entre os dias 23 de 
maio a 27 de maio do corrente ano na FURG. A proposta está devidamente cadastrada No 
SIGProj e apresenta o detalhamento da ação e recursos envolvidos. Conclusão: Pelo exposto, 
indicamos para aprovação a solicitação da proposta de extensão intitulada: IV JORNADA 
UNIVERSITÁRIA EM DEFESA DA REFORMA AGRÁRIA coordenado pelo professor Éder Bayer 
Maier. Posta em votação, a Indicação 018/2017 foi aprovada por unanimidade pelos 
Conselheiros. 2) Câmara de Pesquisa: a) Parecer: 009/2017 Assunto: Relatórios de Projetos 
de Pesquisa. Relator: Paulo Afonso Pires Junior. Relatório: A Câmara de Pesquisa do Conselho 
do ICHI recebeu, para análise e parecer, os relatórios dos projetos de pesquisa abaixo elencados: 

Nº de 
registro 

Responsável Título Período de 
Execução 

086/2017 
César Augusto 
Avila Martins 

“Indústria de pesca no Sul do Brasil: o uso 
do território por empresas de enlatamento e 

congelamento de pescado”. 
2016 

087/2017 
Francisco das 
Neves Alves 

“Porto e Barra do Rio Grande: uma secular 
aspiração que se tornou realidade” 

2016 

088/2017 
Francisco das 
Neves Alves 

“História e monumentos: estatuária e 
construção ideológica na cidade do Rio 

Grande” 
2016 
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089/2017 
Francisco das 
Neves Alves 

“Do paraíso ao inferno: visões do feminino 
no Rio Grande do Sul do século XIX” 

2016 

090/2017 
Francisco das 
Neves Alves 

“Criação de identidades: o nacional e o 
regional na construção de discursos 

historiográficos no Rio Grande do Sul” 
2016 

091/2017 
Francisco das 
Neves Alves 

“Tópicos de História das Relações 
Internacionais do Brasil” 

2016 

092/2017 
Francisco das 
Neves Alves 

“Imprensa e discurso: fundamentos 
históricos do jornalismo sul-rio-grandense” 

2016 

093/2017 
Francisco das 
Neves Alves 

“Visões do Rio Grande do Sul: a 
Capitania/Província sob o prisma europeu 

no século XIX” 
2016 

094/2017 
Francisco das 
Neves Alves 

“Fontes para o estudo da História do Rio 
Grande do Sul no acervo da Biblioteca Rio-

Grandense” 
2016 

095/2017 
Francisco das 
Neves Alves 

“Revolução Federalista: história & 
historiografia” 

2016 

096/2017 
Francisco das 
Neves Alves 

“Os Dragões no Rio Grande do Sul: 
mitificação & historiografia” 

2016 

097/2017 
Francisco das 
Neves Alves 

“Olhares impressos – a república brasileira 
sob o prisma da imprensa lusitana: 

repercussões e ruptura diplomática (1889-
1895)” 

2016 

116/2017 
Luiz Henrique 

Torres 
“Moysés Vellinho: historiador e crítico 

literário”. 
2016 

117/2017 
Luiz Henrique 

Torres 
“Memória e História da Cidade do Rio 

Grande” 
2016 

118/2017 
Luiz Henrique 

Torres 

“O El Niño e a Enchente de 1941 em Rio 
Grande: impacto sócio-econômico e ruptura 

do cotidiano”. 
2016 

Voto do Relator: a) Fundamentação: A Câmara de Pesquisa recebeu para análise e parecer os 
relatórios com os respectivos resultados referentes as atividades realizadas em 2016 nos 
projetos de pesquisa acima elencados. O relatório do projeto de pesquisa registrado com o 
número 086 é de responsabilidade do professor César Augusto Avila Martins, do registro 087 ao 
097, do prof. Francisco das Neves Alves e os de número 116 ao 118 de responsabilidade do 
professor Luiz Henrique Torres. Após análise foi verificado que os relatórios estão de acordo com 
os padrões da Universidade Federal do Rio Grande e atenderam o que foi descrito nos projetos. 
b) Parecer: Tendo em vista o exposto, votamos pela aprovação dos relatórios dos projetos de 
pesquisa acima descritos. O professor César Martins registra que o projeto "Indústria de pesca 
no Sul do Brasil: o uso do território por empresas de enlatamento e congelamento de pescado" 
com o relatório ora aprovado no conselho do ICHI, foi financiado pelo edital Edital/Chamada: 
Chamada MCTI /CNPq /MEC/CAPES Nº 18/2012 - Ciências Humanas, Sociais e Sociais 
Aplicadas (processo: 405373/2012-0) e era o seu único projeto de pesquisa com equipe. O 
projeto é parte dos resultados do seu estágio pós doutoral realizado com o apoio da área de 
Geografia na Universidade Autônoma de Barcelona (UAB) entre 2012-2013 e bolsa da CAPES 
(BEX 9185∕11-9). O projeto está com o relatório técnico e a prestação de contas aprovadas no 
CNPq (recibo 9384929868013385). Destaca que o procedimento faz parte de uma racionalidade 
que está registrado na trajetória de professores pesquisadores que formam a base dos 
elaboradores das diretrizes da ciência e tecnologia de alto nível desenvolvida e reconhecida no 
Brasil: a manutenção de um ou dois projetos com financiamento e articulações com atividades 
de graduação e programas de pós-graduações acadêmicos dentro e fora da instituição sede. 
Assim, com o projeto em tela, o professor César, obteve a aprovação da bolsa de produtividade 
do CNPq para 2013-2016 que garantiram recursos para diversas atividades no NAU e no PPGeo. 
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Por fim, o professor César Martins insiste que a manutenção da racionalidade, permitiu não 
apenas a recente renovação da bolsa PQ para o triênio 2017-2019 (termo de aceitação, 
processo: 309803/2016-0), mas aprovação de um novo projeto na faixa B do último edital 
universal do CNPq com o processo 404639/2016-0, ainda sem liberação dos recursos e que em 
breve será apresentado ao ICHI. Posto em votação o parecer 009/2017 da Câmara de Pesquisa 
foi aprovado por unanimidade pelos Conselheiros. b) Parecer: 010/2017 Assunto: Projetos de 
Pesquisa. Relator: Paulo Afonso Pires Junior. 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 

098/2017 Francisco das 
Neves Alves 

“Revolução Federalista: história & 
historiografia” 

2017 

099/2017 Francisco das 
Neves Alves 

“Os Dragões no Rio Grande do Sul: mitificação 
& historiografia” 

2017 

100/2017 Francisco das 
Neves Alves 

“Imprensa & História” 2017 
 

101/2017 Francisco das 
Neves Alves 

“Olhares impressos – a república brasileira sob 
o prisma da imprensa lusitana: repercussões e 

ruptura diplomática (1889-1895)” 

2017 

102/2017 Francisco das 
Neves Alves 

“Tópicos de História das Relações 
Internacionais do Brasil” 

2017 

103/2017 Francisco das 
Neves Alves 

“Do paraíso ao inferno: visões do feminino no 
Rio Grande do Sul do século XIX” 

2017 

104/2017 Luiz Henrique 
Torres 

“Moysés Vellinho: historiador e crítico literário”. 2017 

105/2017 Luiz Henrique 
Torres 

“O El Niño e a Enchente de 1941 em Rio 
Grande: impacto sócio-econômico e ruptura do 

cotidiano”. 

2017 

106/2017 Luiz Henrique 
Torres 

“Memória e História” 2017 

107/2017 Ligia Dalchiavon “Panorama turístico: Santa Vitória do Palmar – 
Brasil, a Punta del Diablo – Uruguay” 

2017 

108/2017 Ligia Dalchiavon “Análise contrastiva dos dados levantados pelo 
estudo da potencialidade turística dos museus 

Cel. Tancredo Fernandes de Mello, Atelier 
Hamilton Coelho e Eco-Museu da Praia do 

Hermenegildo – Período 2011-2016” 

2017 

109/2017 Ligia Dalchiavon “A poética da viagem: Escritas e espaços 
turísticos” 

2017 

110/2017 José Carlos da 
Silva Cardozo 

“Os espinhos da rosa: Mulheres porto-
alegrenses produtoras de violência (1890-

1940)”. 

2017 

Voto do Relator: a) Fundamentação: Tratam-se de projetos de pesquisa, sendo que os de 
responsabilidade do prof. Francisco das Neves Alves, são realizados em caráter permanente, 
sem vínculo com algum programa e serão desenvolvidos em ambos os períodos letivos. Os 
projetos do prof. Luiz Henrique Torres são realizados em caráter permanente, sendo que o 
projeto de número 104 possui vínculo com o Programa de Pós-Graduação em Letras e será 
desenvolvido em ambos períodos letivos. O de número 105 possui vínculo com o Programa de 
Pós-Graduação em Gerenciamento Costeiro e será desenvolvido em ambos períodos letivos. O 
projeto de número 106 não possui vínculo com Programa de Pós-Graduação algum e será 
desenvolvido em ambos os períodos letivos. Os projetos de responsabilidade da profa. Ligia 
Dalchiavon, são realizados em ambos os períodos letivos, não estão vinculados a programas. 
Os projetos 107 e 109 são novos e o 108 permanente. Por fim, o projeto de responsabilidade do 
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prof. José Carlos da Silva Cardozo, não está vinculado a programa, é novo e será realizado em 
ambos os períodos letivos. 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 
010/2017 da Câmara de Pesquisa foi aprovado por unanimidade pelos Conselheiros. 3) Câmara 
de Extensão: a) Parecer: 005/2017. 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. Projeto de 
Extensão: Pensar a História Recente nas Escolas: métodos e instrumentos para se debater as 
Ditaduras de Segurança Nacional, sob a coordenação do professor Juarez José Rodrigues Fuão, 
previsto para o período de 13/03/2017 a 18/12/2017. E tem como objetivo geral promover o 
debate sobre o período Civil-Militar na América Latina entre os alunos do Ensino Médio e 
Fundamental da Rede Pública, destinando atenção ao Golpe de 64. 2. Projeto de Extensão: 
Ciclo Intensivo de Oficinas Temáticas para a Hotelaria da Cidade de Rio Grande, sob a 
coordenação da professora Thaís Gomes Torres, realizado no período de 22/05/2017 a 
30/11/2017. E tem como objetivo geral realizar um Ciclo intensivo de Oficinas temáticas para o 
setor Hoteleiro da cidade de Rio Grande - RS voltado para qualificação e aperfeiçoamento, dentro 
do processo de ensino e extensão. 3. Projeto de Extensão: Grupo de Estudo de Aplicações de 
Neurociência e Psicologia a Educação e Desenvolvimento (GEANPED) – Treinamento de 
Parentagem, sob a coordenação da professora Vera Torres das Neves, realizado no período de 
15/05/2017 a 01/12/2017. E tem como objetivo geral agregar estudantes e profissionais 
interessados em articular ações de Pesquisa, Ensino e Extensão que favoreçam o 
aperfeiçoamento das atividades de profissionais de educação e psicoterapia de crianças e 
adolescentes. 4. Projeto de Extensão: Treinamento em Estratégias de Controle da Obesidade, 
sob a coordenação da professora Vera Torres das Neves, realizado no período de 01/12/2018 a 
01/12/2019. E tem como objetivos treinar pacientes do Hospital Universitário da FURG 
interessados em obter um melhor controle de seu comportamento alimentar e de seu peso para 
adotar estratégias de auto-controle e modificação de hábitos de saúde; avaliar a eficácia de 
procedimentos comportamental-cognitivos de redução de peso; e verificar se a adoção de 
programas de redução de peso de duração mais longa obtém resultados melhores do que os 
alcançados por programas de duração mais curta. 5. Programa de Extensão: Memória Biblio: 
memória institucional do curso de Biblioteconomia da FURG, sob a coordenação da professora 
Marcia Carvalho Rodrigues, realizado no período de 01/01/2017 a 31/12/2017. E tem como 
objetivo geral resgatar a memória do curso de Biblioteconomia da Universidade Federal do Rio 
Grande. 6. Evento de Extensão: Mateada Turismo FURG - SVP, sob a coordenação da Técnica 
Administrativa em Educação Bibiana Schiavini Gonçalves, realizado no dia 17/03/2017. E teve 
como objetivo geral realizar uma mateada promovida pelo curso de Bacharelado em Turismo de 
integração entre todos os cursos da FURG e comunidade local de Santa Vitória do Palmar. 7. 
Evento de Extensão: Roda de Conversa ‘Formação e Atuação Profissional no Turismo’, sob a 
coordenação da Técnica Administrativa em Educação Bibiana Schiavini Gonçalves, realizado no 
dia 16/03/2017. E teve como objetivo geral realizar uma roda de conversa com alunos egressos 
do Curso de Turismo da FURG com o intuito de trocar e compartilhar experiências profissionais 
com calouros, veteranos, docentes e técnicos da universidade envolvidos com o curso. 8. Evento 
de Extensão: II Seminário Atuação Profissional em Eventos, sob a coordenação da Professora 
Priscila Gayer, realizado no período de 17/04/2017 a 30/05/2017. E tem como objetivo geral criar 
uma interface entre a academia e as atividades profissionais. 9. Evento de Extensão: 3ª 
Semana Acadêmica da Hotelaria, sob a coordenação da Técnica Administrativa em Educação 
Siuza Monteiro Guedes, realizado no período de 08/05/2017 a 13/05/2017. E tem como objetivo 
geral realizar uma Semana Academica visando a integração dos alunos do curso de Bacharelado 
em Hotelaria para o debate e discussões fe temas relevantes no contexto da Universidade e 
sociedade. 10. Evento de Extensão: Dialogos interdisciplinares – O ambiente dos Campos 
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Neutrais, sob a coordenação da Professora Ligia Dalchiavon, realizado no período de 01/03/2017 
a 30/03/2017. E teve como objetivo geral criar um espaço de reflexão e discussão na 
Universidade com profissionais das diversas áreas do conhecimento. 11. Evento de Extensão: 
XIX Semana Acadêmica do Curso de Biblioteconomia, sob a coordenação da Professora Maria 
de Fatima Santos Maia, realizado no período de 13/03/2017 a 30/06/2017. E tem como objetivo 
geral organizar e promover a realização da XIX Semana Academica do Curso de 
Biblioteconomia, da Universidade Federal do Rio Grande – FURG, que incluirá a realização de 
palestras e oficinas. 12. Evento de Extensão: Digitalização de documentos em fundos e 
coleções: acesso, metadados, autenticação e preservação, sob a coordenação do Professor 
Rafael Aparecido Moron Semidão, realizado no período de 08/03/2017 a 22/03/2017. E tem como 
objetivo geral fornecer insumos teóricos e práticos acerca da digitalização de documentos e de 
documentos digitais aos alunos do Curso de Arquivologia e aos demais interessados. 13. Curso 
de Extensão: Oficina por dentro da Assessoria de Imprensa, sob a coordenação da Professora 
Priscila Gayer, realizada no período de 30/04/2017 a 30/06/2017. E tem como objetivos permitir 
ao organizador de eventos compreender: o que é a assessoria de imprensa; O que faz a 
assessoria de imprensa; e como é feito o assessoramento de imprensa. 14. Curso de Extensão: 
Treinamento em Craft (Comunity Reinforcement and Family Training), sob a coordenação da 
Professora Vera Torres das Neves, realizado no período de 15/05/2017 a 31/08/2017. E tem 
como objetivo que ao final do curso, o aluno seja capaz de aplicar técnicas psicoterápicas 
capazes de preparar familiares de droga dependentes para: 1 - reduzir o abuso físico perpetrado 
pelo paciente e aumentar a sua segurança pessoal no relacionamento; 2 – encorajar o paciente 
a se manter abstinente, manejando as contingencias que reforçam positivamente o 
comportamento sóbrio e aplicando consequências negativas diante do uso de drogas; 3 – 
encorajar o paciente a procurar ajuda profissional, identificando e aproveitando aqueles 
momentos em que o paciente parece especialmente motivado ou potencialmente receptivo a tal 
sugestão; e 4 – desempenhar um papel permanente no processo de tratamento participando das 
sessões de orientação e terapia de seu familiar. 15. Curso de Extensão: Oficinas de Word, Excel 
e Power Point focadas em atividades acadêmicas e profissionais, sob a coordenação da 
Professora Priscila Gayer, realizado no período de 20/03/2017 a 24/06/2017. E tem como 
objetivos permitir que os alunos desenvolvam domínio das ferramentas Word, Excel e Power 
point em nível básico de acor com as temáticas trabalhadas; e permitir o fortalecimento das 
competências relacionadas aos conteúdos específicos por meio dos quais serão desenvolvidos 
os exercícios, sendo esses: normas da ABNT, logística em Turismo de Eventos e apresentações 
cientificas. 16. Relatório Final de Projeto: Pensar a História Recente nas Escolas: métodos e 
instrumentos para se debater as Ditaduras de Segurança Nacional, sob a coordenação do 
professor Juarez José Rodrigues Fuão, que ocorreu no período de 04/04/2016 a 01/12/2016. E 
teve como objetivo geral promover o debate sobre o período Civil-Militar na América Latina entre 
os alunos do Ensino Médio e Fundamental da Rede Pública, destinando atenção ao Golpe de 
64. De acordo com o coordenador o evento atingiu de forma satisfatória os objetivos propostos 
inicialmente. 17. Relatório Final de Programa: Memória Biblio: memória institucional do curso 
de Biblioteconomia da FURG, sob a coordenação da professora Marcia Carvalho Rodrigues, 
realizado no período de 01/09/2014 a 20/12/2016. E teve como objetivo geral resgatar a memória 
do curso de Biblioteconomia da Universidade Federal do Rio Grande. De acordo com a 
coordenadora o evento atingiu de forma satisfatória os objetivos propostos inicialmente. 18. 
Relatório Final de Produção e publicação: Biblioteconomia FURG: 40 anos de história, sob a 
coordenação da professora Marcia Carvalho Rodrigues, realizado no período de 01/09/2014 a 
31/08/2016. E teve como objetivo geral promover o amplo conhecimento das ações 
desenvolvidas pelo curso de Biblioteconomia da Universidade Federal do Rio Grande ao longo 
de seus 40 anos de existência. De acordo com a coordenadora o evento atingiu de forma 
satisfatória os objetivos propostos inicialmente. 19. Relatório Final de Evento: Roda de 
Conversa ‘Formação e Atuação Profissional no Turismo’, sob a coordenação da Técnica 
Administrativa em Educação Bibiana Schiavini Gonçalves, realizado no dia 16/03/2017. E teve 
como objetivo geral realizar uma roda de conversa com alunos egressos do Curso de Turismo 



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

REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO - ATA 002/2017 
PÁGINA 7 DE 13 

 

da FURG com o intuito de trocar e compartilhar experiências profissionais com calouros, 
veteranos, docentes e técnicos da universidade envolvidos com o curso. De acordo com a 
coordenadora o evento atingiu de forma satisfatória os objetivos propostos inicialmente. 20. 
Relatório Final de Evento: Digitalização de documentos em fundos e coleções: acesso, 
metadados, autenticação e preservação, sob a coordenação do Professor Rafael Aparecido 
Moron Semidão, realizado no período de 08/03/2017 a 22/03/2017. E tem como objetivo geral 
fornecer insumos teóricos e práticos acerca da digitalização de documentos e de documentos 
digitais aos alunos do Curso de Arquivologia e aos demais interessados. De acordo com o 
coordenador o evento atingiu de forma satisfatória os objetivos propostos inicialmente. 21. 
Relatório Final de Evento: Mateada Turismo FURG - SVP, sob a coordenação da Técnica 
Administrativa em Educação Bibiana Schiavini Gonçalves, realizado no dia 17/03/2017. E teve 
como objetivo geral realizar uma mateada promovida pelo curso de Bacharelado em Turismo de 
integração entre todos os cursos da FURG e comunidade local de Santa Vitória do Palmar. De 
acordo com a coordenadora o evento atingiu de forma satisfatória os objetivos propostos 
inicialmente. 22. Relatório Final de Curso: Oficina de Normalização, sob a coordenação da 
professora Marcia Carvalho Rodrigues, realizado no período de 25/09/2014 a 30/10/2015. E teve 
como objetivo geral facilitar a aplicação das normas técnicas ABNT para formatação de trabalhos 
acadêmicos no âmbito do curso de Biblioteconomia da FURG. De acordo com a coordenadora o 
evento atingiu de forma satisfatória os objetivos propostos inicialmente. 23. 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. Relatório 
parcial referente ao período de 01/02/2016 a 31/12/2016. Voto do relator: a) Fundamentação: Os 
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. Ações de extensão relatadas: 1. Pensar a História 
Recente nas Escolas: métodos e instrumentos para se debater as Ditaduras de Segurança 
Nacional, sob a coordenação do professor Juarez José Rodrigues Fuão; 2. Ciclo Intensivo de 
Oficinas Temáticas para a Hotelaria da Cidade de Rio Grande, sob a coordenação da professora 
Thaís Gomes Torres; 3. Grupo de Estudo de Aplicações de Neurociência e Psicologia a Educação 
e Desenvolvimento (GEANPED) – Treinamento de Parentagem, sob a coordenação da 
professora Vera Torres das Neves; 4. Treinamento em Estratégias de Controle da Obesidade, 
sob a coordenação da professora Vera Torres das Neves; 5. Memória Biblio: memória 
institucional do curso de Biblioteconomia da FURG, sob a coordenação da professora Marcia 
Carvalho Rodrigues; 6. Mateada Turismo FURG - SVP, sob a coordenação da Técnica 
Administrativa em Educação Bibiana Schiavini Gonçalves; 7. Roda de Conversa ‘Formação e 
Atuação Profissional no Turismo’, sob a coordenação da Técnica Administrativa em Educação 
Bibiana Schiavini Gonçalves; 8. II Seminário Atuação Profissional em Eventos, sob a 
coordenação da Professora Priscila Gayer; 9. 3ª Semana Acadêmica da Hotelaria, sob a 
coordenação da Técnica Administrativa em Educação Siuza Monteiro Guedes; 10. Diálogos 
interdisciplinares – O ambiente dos Campos Neutrais, sob a coordenação da Professora Ligia 
Dalchiavon; 11. XIX Semana Acadêmica do Curso de Biblioteconomia, sob a coordenação da 
Professora Maria de Fatima Santos Maia; 12. Digitalização de documentos em fundos e 
coleções: acesso, metadados, autenticação e preservação, sob a coordenação do Professor 
Rafael Aparecido Moron Semidão; 13. Oficina por dentro da Assessoria de Imprensa, sob a 
coordenação da Professora Priscila Gayer; 14. Treinamento em Craft (Comunity Reinforcement 
and Family Training), sob a coordenação da Professora Vera Torres das Neves; 15. Oficinas de 
Word, Excel e Power Point focadas em atividades acadêmicas e profissionais, sob a 
coordenação da Professora Priscila Gayer; RELATÓRIOS FINAIS: 16. Pensar a História Recente 
nas Escolas: métodos e instrumentos para se debater as Ditaduras de Segurança Nacional, sob 
a coordenação do professor Juarez José Rodrigues Fuão; 17. Memória Biblio: memória 
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institucional do curso de Biblioteconomia da FURG, sob a coordenação da professora Marcia 
Carvalho Rodrigues; 18. Biblioteconomia FURG: 40 anos de história, sob a coordenação da 
professora Marcia Carvalho Rodrigues; 19. Roda de Conversa ‘Formação e Atuação Profissional 
no Turismo’, sob a coordenação da Técnica Administrativa em Educação Bibiana Schiavini 
Gonçalves; 20. Digitalização de documentos em fundos e coleções: acesso, metadados, 
autenticação e preservação, sob a coordenação do Professor Rafael Aparecido Moron Semidão; 
21. Mateada Turismo FURG - SVP, sob a coordenação da Técnica Administrativa em Educação 
Bibiana Schiavini Gonçalves; 22. Oficina de Normalização, sob a coordenação da professora 
Marcia Carvalho Rodrigues; RELATÓRIO PARCIAL: 23. 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 005/2017 da Câmara de 
Extensão foi aprovado por unanimidade pelos Conselheiros. 4) Câmara de Ensino: a) Parecer: 
010/2017. Relatório de Projeto de Ensino “Letramento Informacional I”. Interessada: Profa. 
Dra. Maria de Fátima Santos Maia, Curso de Biblioteconomia – ICHI. Relator: Prof. Dr. Danilo 
Vicensotto Bernardo. Relatório: A Câmara de Ensino do Conselho do ICHI recebeu para análise 
e parecer o relatório de projeto de ensino intitulado “Letramento Informacional I”, registrado no 
ICHI – FURG em 27/04/2017 sob o número 064/2017. Trata-se de um projeto realizado entre 
04/07/2016 e 30/11/2016, sob responsabilidade da Profa. Dra. Maria de Fátima Santos Maia, 
docente do Curso de Biblioteconomia do ICHI-FURG, que foi desenvolvido através da oferta de 
cursos de curta duração (informática básica; editores de texto; planilhas eletrônicas; e-books 
para bibliotecas; formatação de currículos na Plataforma Lattes; Web 2.0; Portal de Periódicos 
CAPES; softwares gerenciadores de referências bibliográficas – Zotero, EndNote e Mendley), 
realizados no Laboratório de Tecnologia da Informação Documentária – LTI. O público atingido, 
representado por alunos de graduação, técnicos e docentes da FURG, somou 95 pessoas. O 
projeto não é ligado a nenhum programa de pós-graduação, nem contou com financiamento, 
envolvendo, além da executora, uma docente, duas acadêmicas (voluntárias), uma estagiária do 
LTI e dois servidores do ICHI. Voto do relator: a) Fundamentação: a proposta está apresentada 
em acordo com os padrões observados nesta Universidade. Assim, voto pela APROVAÇÃO do 
Relatório do Projeto de Ensino “Letramento Informacional I”. Posto em votação o parecer 
010/2017 da Câmara de Ensino foi aprovado por unanimidade pelos Conselheiros. b) Parecer: 
011/2017. Projeto de Ensino “Grupo de Estudo Marxismo e a Questão Nacional”. 
Interessado: Prof. Dr. Ricardo Gonçalves Severo, Área de Sociologia – ICHI. 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 Estudo Marxismo e a Questão 
Nacional”, registrado no ICHI – FURG em 27/04/2017 sob o número 065/2017. O projeto, novo, 
não é vinculado a um programa e tem cronograma de atividades previsto para o período entre 
17/05/2017 e 20/12/2017. Sua execução prevê, a partir da leitura de textos e do debate sobre a 
questão nacional na perspectiva marxista, a proposição de projetos de pesquisas que abordem 
temas regionais de relevância social, política e econômica. A proposta, a ser realizada no ICHI, 
com abrangência local, tem como objetivo geral apresentar o referencial teórico de autores 
marxistas sobre a questão nacional e sua relação com classe social, e as implicações dessa 
relação; e, como objetivos específicos, a compreensão dos elementos necessários para análise 
de conjuntura, entendimento do processo de formação do elemento nacional, análise da luta de 
classes em diferentes níveis e seus desdobramentos, diferenciação entre imperialismo e 
subimperialismo e o estudo da teoria da dependências e desenvolvimento desigual e combinado. 
A atividade contará com o docente responsável e quatro acadêmicos (alunos de graduação, 
voluntários), além de um docente de outra IES (UFPEL). A expectativa é que o projeto atinja 
cerca de 10 pessoas, dos segmentos docente e discente. A proposta não conta com 
financiamento externo, nem apresenta cronograma financeiro, embora especifique a 
necessidade de material de consumo (cerca de 1000 cópias reprográficas). Não são previstos 
nenhum tipo de produtos acadêmicos. 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 Estudo Marxismo e a 
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Questão Nacional”.  Posto em votação o parecer 011/2017 da Câmara de Ensino foi aprovado 
por unanimidade pelos Conselheiros. c) Parecer: 012/2017. Diretrizes Metodológicas Para a 
Produção do Trabalho Acadêmico: Teoria e Prática. Interessada: Ligia Dalchiavon. Relator: 

Éder Maier. Relatório: A Câmara de Ensino do Conselho do ICHI recebeu para análise e 

parecer o projeto de ensino intitulado Diretrizes Metodológicas Para a Produção do 
Trabalho Acadêmico: Teoria e Prática. Voto da relatora: a) Fundamentação: O projeto de 
ensino visa qualificar os discentes do curso de Turismo, de Santa Vitória do Palmar, 
utilizando teoria e prática   de elaboração e formatação de trabalhos científicos, 
especialmente de artigos, resumos, relatórios de pesquisa, pôster, fichamentos e 
resenhas. Nesse contexto, o objetivo geral é: capacitar os acadêmicos no processo 
metodológico de investigação científica, preparando-os para a elaboração e formatação 
de textos e trabalhos acadêmicos, além de melhorar instrumenta-los para a realização 
de pesquisas. As atividades serão realizadas nos meses entre maio e novembro de 2017 
e totalizarão 20h. b) Parecer: Pelo exposto o relator aprova o projeto de ensino intitulado 

Diretrizes Metodológicas Para a Produção do Trabalho Acadêmico: Teoria e Prática. Posto 
em votação o parecer 012/2017 da Câmara de Ensino foi aprovado por unanimidade pelos 
Conselheiros. d) Parecer: 013/2017. Cerimonial e protocolo universitário: manual para a 
IES. Interessada: Francieli Boaria. Relator: Éder Maier. Relatório: A Câmara de Ensino do 
Conselho do ICHI recebeu para análise e parecer o projeto cerimonial e protocolo universitário: 
manual para a IES. Voto do Relator: a) Fundamentação: O projeto de ensino visa elaborar um 
manual de cerimonial e protocolo dos eventos solenes da Universidade Federal do Rio Grande 
– FURG a partir dos seguintes objetivos específicos: 1) Identificar os principais eventos solenes 
realizados na FURG; 2) Pesquisar a legislação existente sobre cerimonial universitário, tanto no 
Brasil quanto na FURG; 3) Verificar em outras Instituições federais de ensino superior da região 
sul a existência e forma de sistematização do cerimonial universitário; 4) Entrevistar os principais 
agentes envolvidos com as solenidades da FURG e 5) Elaborar um instrumento de 
sistematização do cerimonial universitário. O projeto envolve docentes, discentes, técnicos e 
comunidade acadêmica e ocorrerá entres os meses de março e agosto de 2017, com carga 
horária total de 20 horas. b) Parecer: Pelo exposto o relator aprova o projeto de ensino intitulado 
Cerimonial e protocolo universitário: manual para a IES. Posto em votação o parecer 006/2017 
da Câmara de Ensino foi aprovado por unanimidade pelos Conselheiros. e) Parecer: 014/2017. 
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. Durante 
a última reunião do Conselho do ICHI o projeto foi colocado em diligência para que a docente 
promovesse a comprovação de sua realização. Voto da relatora: a) Fundamentação: O projeto 
teve 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.  Teve como objetivo geral: realizar um evento aplicando a teoria abordada em sala de 
aula na disciplina de Organização de Eventos I. Foi anexado ao projeto declaração da 
Coordenação do Curso de Turismo, de 20/05/2016, atestando que o evento “I Arraiá da FURG” 
foi realizado no dia 20 de maio de 2016, entre as 18h 30min e 22h 30min. b) Parecer: a relatora 
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 014/2017 da Câmara 
de Ensino foi aprovado por unanimidade pelos Conselheiros. f) Parecer: 016/2017. I Mateada 
do curso superior de Tecnologia em Evento. 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 Boria do ICHI/FURG. Durante a última reunião do Conselho 
do ICHI o projeto foi colocado em diligência para que a docente promovesse a comprovação de 
sua realização. Voto do relator: a) Fundamentação: o projeto teve data de execução entre 06/04 
a 09/06/2015 com público composto por docentes, discentes, técnicos e comunidade local num 
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total estimado de 100 pessoas, sendo 10 integrantes do projeto.  Teve como objetivo geral: 
realizar um evento aplicando a teoria abordada em sala de aula na disciplina de Eventos III. Foi 
anexado ao projeto declaração da Coordenação do Curso de Turismo, de 02/06/2015, atestando 
que o evento “I Mateada do Curso Superior de Tecnologia em Eventos” foi realizado no dia 02 
de Junho de 2015, entre as 14h e 19h. b) Parecer: a relatora 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 016/2017 da Câmara de Ensino foi aprovado por 
unanimidade pelos Conselheiros. g) Parecer: 016/2017. II 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 “II Arraiá da FURG”, sob 
coordenação da profa. Francieli Boaria do ICHI/FURG. Voto da Relatora: a) Fundamentação: O 
projeto tem data de execução entre 20/03 a 28/06/2017 com público composto por docentes, 
discentes, técnicos e comunidade local num total estimado de 300 pessoas, sendo 38 integrantes 
descritos no 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: a relatora 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 016/2017 da Câmara de 
Ensino foi aprovado por unanimidade pelos Conselheiros. 5) Câmara Administrativa: a) 
Parecer: 012/2017 Assunto: Relatório de afastamento para Doutorado. Interessada: Evelin 
Melo Mintegui. Relatora: Sibelle Cardia Nunes Cruz. Relatório: A Câmara Administrativa do Pleno 
do Conselho do ICHI recebeu para análise e parecer o relatório de primeiro mês de afastamento 
para pós-graduação, nível doutorado, de Evelin Melo Mintegui. A professora ingressou no 
Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação – PGCIN - UFSC no 1º semestre de 
2017. No relatório consta o número de créditos exigidos para a integralização do curso, média 
mínima a ser obtida para realização da tese, condições de exclusão do curso, dados do 
orientador, plano de estudos, data provável da qualificação (se houver) e previsão de conclusão 
do Curso no 2º semestre de 2019. Voto da Relatora: A relatora vota pela aprovação do relatório 
do 1º mês de afastamento para Doutorado da professora Evelin Melo Mintegui. Posto em votação 
o parecer 012/2017 da Câmara Administrativa foi aprovado por unanimidade pelos Conselheiros. 
b) Parecer: 013/2017 Assunto: Relatório de afastamento para Doutorado. Interessado: Jaciel 
Gustavo Kunz. Relatora: Sibelle Cardia Nunes Cruz. Relatório: A Câmara Administrativa do Pleno 
do Conselho do ICHI recebeu para análise e parecer o relatório de primeiro mês de afastamento 
para pós-graduação, nível doutorado, de Jaciel Gustavo Kunz. O professor ingressou no 
Doutorado de Geografia – Ambiente, Ensino e Território – UFRGS no 1º semestre de 2017. No 
relatório consta o número de créditos exigidos para a integralização do curso, média mínima a 
ser obtida para realização da tese, condições de exclusão do curso, dados do orientador, plano 
de estudos, data provável da qualificação (se houver) e previsão de conclusão do Curso em abril 
de 2020. Voto da Relatora: A relatora vota pela aprovação do relatório do primeiro mês de 
afastamento para Doutorado do professor Jaciel Gustavo Kunz. Posto em votação o parecer 
013/2017 da Câmara Administrativa foi aprovado por unanimidade pelos Conselheiros. c) 
Parecer: 014/2017 Assunto: Relatório de Afastamento para Doutorado. Interessado: 
Rodrigo Aquino de Carvalho. Relatora: Sibelle Cardia Nunes Cruz. Relatório: A Câmara 
Administrativa do Pleno do Conselho do ICHI recebeu para análise e parecer o 4º Relatório, 
referente ao 2º semestre de afastamento para qualificação de Rodrigo Aquino de Carvalho, 
doutorando do Programa de Pós-Graduação em Comunicação e Informação da Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul - UFRGS. O relatório apresenta os dados do doutorando, as 
disciplinas cursadas no semestre, números de créditos cursados, número de créditos restantes 
para integralização, situação da tese – elaborando o plano e estudos preliminares, assunto da 
tese, desenvolvimento da tese, avaliação do orientador, o qual julga o período relatado como 
“muito bom” e data provável de conclusão do curso dezembro de 2018. Voto da Relatora: A 
relatora vota pela aprovação do relatório de afastamento para qualificação de Rodrigo Aquino de 
Carvalho, doutorando do Programa de Pós-Graduação em Comunicação e Informação da 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul - UFRGS. Posto em votação o parecer 014/2017 da 
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Câmara Administrativa foi aprovado por unanimidade pelos Conselheiros. d) Parecer: 015/2017 
Assunto: Normas Complementares 01/2017 da Área de Geografia. Interessado: Prof. Éder 
Maier. 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 das Normas 
Complementares 01/2017 da Área de Geografia. Constam do processo os seguintes 
documentos: Solicitação de apreciação por parte da Câmara Administrativa do Conselho do ICHI 
das Normas Complementares 01/2017 da Área de Geografia; Ata nº 02/2017 do Comitê Assessor 
dos Cursos de Geografia; Normas Complementares 01/2017 da Área de Geografia; - Ata da 
Assembleia do Centro Acadêmico dos Cursos de Geografia. Voto do Relator: a) Fundamentação: 
As Normas Complementares 01/2017 da Área de Geografia visam, quando não há candidatura 
voluntária no processo eleitoral para Coordenação de Curso, estabelecer critérios para a 
indicação dos novos coordenadores. Tal instrumento é advindo da necessidade de cobrir uma 
lacuna no Regimento do ICHI e da FURG, que não tratam deste caso específico, o qual vinha 
gerando inquietação dos docentes, que realizaram reunião com a Direção da Unidade para 
debater o assunto, e também dos discentes da Área, conforme manifestado na Ata da 
Assembleia do Centro Acadêmico dos Cursos de Geografia. Neste sentido, a Área de Geografia, 
em sua reunião ordinária de Comitê Assessor realizada em 19 de abril de 2017, apresentou a 
proposta de Normas Complementares, a qual foi amplamente discutida, seguindo-se a 
aprovação da mesma conforme texto anexo à documentação recebida para parecer desta 
Câmara. A referida Norma discrimina como critérios avaliados para indicação de Coordenador e 
Coordenador Adjunto a atuação de cada docente de acordo com o Relatório de Avaliação 
Docente (RAD). A indicação será realizada com base no peso das atividades acadêmicas e 
administrativas de cada docente da Área de Geografia, considerando os semestres integrais do 
calendário da FURG a partir do primeiro semestre de 2009 (criação do ICHI) até o fim do último 
semestre concluído. Após 2019, a mensuração passa a contemplar os últimos 10 anos 
transcorridos (20 semestres). Ainda sobre este critério, a Norma trata da situação dos docentes 
ingressantes no período posterior ao estabelecido fixando que os mesmos terão sua série 
temporal completada com a média aritmética semestral dos demais docentes. Quanto à 
mensuração da participação dos professores em coordenações, a magnitude será: 
coordenações de graduação ou pós-graduação com peso 50, e coordenações adjuntas de 
graduação ou pós-graduação com peso 12,5. Ainda, a mensuração dos registros do RAD será 
equivalente à pontuação total do semestre. Assim, será indicado como coordenador o docente 
que possuir menor peso na mensuração dos itens descritos, e como coordenador adjunto o 
docente com o segundo menor peso mensurado. Em caso de empate, será realizado sorteio. 
Segue a Norma descrevendo: as responsabilidades dos coordenadores indicados em 
supervisionar o cumprimento da mesma, bem como da secretaria administrativa do ICHI em 
realizar a mensuração descrita; os encaminhamentos dos coordenadores em exercício de 
registraram em processo administrativo a inexistência de inscrições durante processos eleitorais, 
fazendo-se valer da Norma para a indicação dos sucessores, da solicitação à secretaria 
administrativa do ICHI da mensuração dos critérios estabelecidos na Norma e posterior juntada 
de tais dados ao processo, e por fim da solicitação à Direção do ICHI da indicação dos novos 
coordenadores conforme resultado apurado; os recursos apresentados pelos docentes indicados 
à coordenação serão analisados pela área de Geografia, cabendo novos recursos ao Conselho 
do ICHI e ao COEPEA, respectivamente; a vigência a partir da aprovação pelo Conselho do ICHI; 
os casos omissos, como objeto de análise pela Área de Geografia. b) Parecer: O relator, de 
posse da documentação apresentada, e com base no que é expresso no Regimento do ICHI, 
que institui que o plenário do Conselho da Unidade pode estabelecer normas complementares 
ao conjunto de atividades do Instituto (Art. 8, inciso III), bem como deliberar sobre casos omissos 
(Art. 40), vota pela aprovação das Normas Complementares 01/2017 da Área de Geografia. Os 
professores Eder Maier e César Martins justificaram ao Conselho as necessidades de tal medida. 
Após diversos questionamentos e esclarecimentos o parecer 015/2017 da Câmara Administrativa 
foi posto em votação e aprovado pelos Conselheiros com duas abstenções: Dayse Xavier 
Caetano Paz e Angélica Conceição Dias Miranda que justificou não ter embasamento suficiente 
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para votar. e) Parecer: 016/2017 Assunto: Eleição para a Coordenação do Curso Superior 
de Bacharelado em Hotelaria. Interessada: Profª. Priscila Gayer. Relatora: Daniela Delias de 
Sousa. Relatório: A Câmara Administrativa do Pleno do Conselho do ICHI recebeu para análise 
e parecer os documentos relativos à eleição para Coordenação do Curso Superior de 
Bacharelado em Hotelaria. Constam do processo: Cronograma da eleição; Homologação de 
inscrição de chapa única; Resultado da votação (gerado pelo sistema); Homologação do 
resultado da consulta pública. Voto da Relatora: a) Fundamentação: A comissão eleitoral, 
constituída pelas professoras Priscila Gayer e Francieli Boaria e pelo discente Guilherme Pinto 
do Amaral, relata que o processo de eleição transcorreu de acordo com as seguintes etapas: 
Implantação da comissão eleitoral e elaboração do cronograma da eleição em 17/04/2017; 
Inscrição da chapa única composta pelos professores Thaís Gomes Torres (Coordenadora) e 
Carlos Henrique Cardona Nery (Coordenador Adjunto) no dia 17/04/2017; Homologação da 
inscrição da chapa em 18/04/2017; Período da eleição de 18/04/2017 a 21/04/2017; Computação 
dos resultados no período de 21/04/2017 a 27/04/2017; Homologação dos resultados no dia 
28/04/2017, tendo sido eleita a chapa única composta pelos professores Thaís Gomes Torres 
(Coordenadora) e Carlos Henrique Cardona Nery (Coordenador Adjunto). A votação obteve os 
seguintes números: Votantes na Chapa única: 34; Votos não favoráveis: 00; Indiferentes: 00. b) 
Parecer: A Relatora, de posse da documentação apresentada, relativa à eleição Coordenação 
do Curso Superior de Bacharelado em Hotelaria, na qual consta como eleita a chapa única 
composta pelos professores Thaís Gomes Torres (Coordenadora) e Carlos Henrique Cardona 
Nery (Coordenador Adjunto), e estando tal documentação de acordo, vota pela aprovação da 
mesma. Posto em votação o parecer 016/2017 da Câmara Administrativa foi aprovado por 
unanimidade pelos Conselheiros. 6) Assuntos Gerais: a) Disponibilidade de Secretário para 
realização da Ata das Reuniões dos Comitês Assessores dos Cursos: A Diretora informou 
que será disponibilizado um secretário, por sistema de rodízio, para elaborar a Ata da reunião 
dos Comitês Assessores dos Cursos. A Secretaria deve ser informada da necessidade do 
Secretário com, no mínimo, 48 horas de antecedência da realização da reunião. b) Projeto de 
Pesquisa História dos meios de hospedagem nos municípios de Santa Vitória do Palmar 
e Rio Grande/RS: a Profª Thais Gomes Torres apresentou ao membros do Conselho o projeto 
de pesquisa intitulado História dos meios de hospedagem nos municípios de Santa Vitória do 
Palmar e Rio Grande/RS de responsabilidade da Profª Adriana Kivanski de Senna. Posto em 
votação o projeto de pesquisa foi aprovado por unanimidade pelos Conselheiros. c) Prazo de 
submissão dos Projetos de Ensino, Pesquisa e Extensão: o prazo para a submissão dos 
projetos regulares será 45 dias corridos, após o início de cada semestre letivo. A exceção dos 
projetos submetidos as agências de fomento e ações de curta duração. d) Resposta da 
Comissão Disciplinar sobre o Processos 23.116.006368/2016-55: a Comissão Disciplinar 
instaurada para analisar o processos se diz suspeita para avaliar tal situação pelos motivos 
expostos nas páginas 24 e 25 do referido processo. e) Convite para participação em Evento: 
O Prof. César Martins convida a todos para participar da palestra que será ministrada pelo 
pesquisador Ivan Tartatuga da Fundação de Economia e Estatística - FEE, que será realizada na 
FURG, no dia 29/05/2017, dia do Geógrafo, às 19:00 hrs. f) Informe sobre o PPGEO: O 
Coordenador do PPGEO Prof. Solismar Martins informou o retorno das bolsas para os alunos do 
Programa. Todos os 16 alunos que solicitaram bolsa foram contemplados. 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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Diretora do ICHI 
 

________________________________________ 

 
Sibelle Cardia Nunes Cruz 

Secretária Geral 


