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Aos doze dias do mês de novembro 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: Susana Maria Veleda da Silva, Rodrigo 
Santos de Oliveira, Vera Torres das Neves, Priscila Gayer, Anselmo Alves Neetzow, Denise Maria 
Maciel Leão, Derocina Alves Campos Sosa, José Aberione dos Reis, Martin Cesar Tempass, 
Rafael Aparecido Moron Semidão, Rossana Madruga Telles, Luiz Henrique Torres, Daniela 
Delias de Souza, Dhion Carlos Hedlund, Martial Raymond Henri Pouguet, Elisângela Gorete 
Fantinel, Paulo Afonso Pires Junior e Sibelle Cardia Nunes Cruz. 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 e iniciou a apresentação das indicações que estiveram sob 
a sua responsabilidade: 1) Indicações: a) Indicação 047/2017: Assunto: Criação de Revista 
Científica. Relatório: A Direção do ICHI recebeu para análise e parecer a proposta da criação 
da Revista Científica Eletrônica Deslocamentos/ Deplacements editada com periodicidade 
semestral que resulta da parceria entre a FURG e a Universidade Paris VII. A revista tem caráter 
multidisciplinar dedicada “à publicação de artigos da comunidade científica nacional e 
internacional que investiguem questões de interesse do campo das ciências humanas, 
psicanálise e áreas afins, visando a contribuição para a formação do pesquisador por meio da 
divulgação e disseminação de pesquisas e estudos realizados, vinculados a instituições 
nacionais e estrangeiras, promovendo o diálogo entre a Psicanálise e as Ciências Humanas”. 
Coordenará a revista na FURG, o Professor Dr. Fernando Hartmann. Conclusão: Pelo exposto, 
indicamos para aprovação a criação da Revista Científica Eletrônica Deslocamentos/ 
Deplacements coordenada na FURG pelo Prof. Dr. Fernando Hartmann. Posta em votação, a 
Indicação 047/2017 foi aprovada por unanimidade pelos Conselheiros. b) Indicação 048/2017: 
Assunto: Relatório de Ação de Extensão. Relatório: A Direção do ICHI recebeu para análise e 
parecer o relatório final da ação de extensão intitulada XIX Semana Acadêmica do Curso de 
Biblioteconomia de responsabilidade da professora Drª Maria de Fátima Santos Maia que ocorreu 
de 29 de maio a 2 de junho de 2017. O período total da ação de extensão foi de 13 de março a 
30 de junho de 2017. A proposta com o detalhamento da atividade, bem como o público envolvido 
e os resultados previstos foram cadastrados no SIGProj. Conclusão: Pelo exposto, indicamos 
para aprovação do relatório final da ação de extensão intitulada XIX Semana Acadêmica do 
Cursos de Biblioteconomia de responsabilidade da professora Drª Maria de Fátima Santos Maia 
que ocorreu de 29 de maio a 2 de junho de 2017. Posta em votação, a Indicação 048/2017 foi 
aprovada por unanimidade pelos Conselheiros. c) Indicação 049/2017: Assunto: Edital de 
Seleção. Relatório: A Direção do ICHI recebeu para análise e parecer o Edital de Seleção 
Discente do Mestrado Profissional em História que previu as inscrições de 13 de novembro a 6 
de dezembro com 14 vagas distribuídas entre os professores do curso conforme demonstrado 
no anexo. O edital veio em forma de indicação porque devido ao prazo das inscrições já estar 
em andamento quando emitido o ad referendum. Conclusão: Pelo exposto, indicamos para 
aprovação o Edital de Seleção Discente do Mestrado Profissional em História. Posta em votação, 
a Indicação 049/2017 foi aprovada por unanimidade pelos Conselheiros. d) Indicação 050/2017: 
Assunto: Proposta de Extensão. Relatório: A Direção do ICHI recebeu para análise e parecer 
a proposta de extensão Inventário das Referências Culturais do Município de São José do Norte/ 
RS coordenado pela professora Carmem Schiavon a ser realizado no período de 30 de outubro 
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a 30 de dezembro de 2017. A proposta já foi aprovada anteriormente, mas como o prazo 
necessitou ser estendido por conta do convênio. Conclusão: Pelo exposto, indicamos para 
aprovação da proposta de extensão Inventário das Referências Culturais do Município de São 
José do Norte/ RS coordenado pela professora Carmem Schiavon a ser realizado no período de 
30 de outubro a 30 de dezembro de 2017. Posta em votação, a Indicação 050/2017 foi aprovada 
por unanimidade pelos Conselheiros. e) Indicação 051/2017: Assunto: Alteração do período 
e do caráter de afastamento de professor para Doutoramento. Relatório: A Direção do ICHI 
recebeu para análise e parecer a solicitação do professor Ms. Mateus de Moura Rodrigues 
convertendo o seu afastamento de parcial para total e a prorrogação do período de afastamento 
de 04 de abril de 2018 a 30 de setembro de 2020 para concluir sua qualificação em nível de 
doutorado. A solicitação vem acompanhada de toda a documentação. Conclusão: Pelo exposto, 
indicamos para aprovação da solicitação do professor Ms. Mateus de Moura Rodrigues 
convertendo o seu afastamento de parcial para total e a prorrogação do período de afastamento 
de 04 de abril de 2018 a 30 de setembro de 2020 para concluir sua qualificação em nível de 
doutorado. Posta em votação, a Indicação 051/2017 foi aprovada por unanimidade pelos 
Conselheiros. f) Indicação 052/2017: Assunto: Projeto de Extensão. Relatório: A Direção do 
ICHI recebeu para análise e parecer o projeto de extensão intitulado Fortalecimento do processo 
de Gestão Ambiental Integrada do Porto do Rio Grande coordenado pelo Prof. Dr. José Vicente 
de Freitas que será desenvolvido no período de 18/12/2017 a 18/12/2018. O projeto devidamente 
cadastrado no SIGProj contém todo o detalhamento das ações a serem desenvolvidas bem como 
a equipe que faz parte do mesmo. Conclusão: Pelo exposto, indicamos para aprovação o projeto 
de extensão intitulado Fortalecimento do processo de Gestão Ambiental Integrada do Porto do 
Rio Grande coordenado pelo Prof. Dr. José Vicente de Freitas que será desenvolvido no período 
de 18/12/2017 a 18/12/2018. Posta em votação, a Indicação 052/2017 foi aprovada por 
unanimidade pelos Conselheiros. 2) Câmara Administrativa: a) Parecer: 037/2017 Assunto: 
Homologação do Resultado da Eleição para Coordenação do Curso de Arqueologia. 
Interessada: Derocina Sosa Campos. Relator: Solismar Fraga Martins. Relatório: A Câmara 
Administrativa do Pleno do Conselho do ICHI recebeu para análise e parecer a documentação 
relativa ao processo eleitoral da Coordenação do Curso de Arqueologia. Constam na 
documentação (não numeradas): 1. Relatório Final da Comissão Eleitoral; 2. Anexo 01 - Portaria 
da Direção do ICHI nomeando a comissão eleitoral e Cronograma do processo; 3. Anexo 02 – 
Inscrição da Chapa Única composta pelos professores Artur Henrique Franco Barcelos e Martin 
Cesar Tempass para o mandato Biênio 2018-2019; 4. Anexo 03 – Homologação da Chapa e 
Divulgação do Processo Eleitoral; 5. Anexo 04 – Divulgação dos Votantes para Consulta quanto 
a Docentes, TAE e Discentes; 6. Anexo 05 – Resultados do processo eleitoral; 7. Anexo 06 – 
Resultado Final do Processo Eleitoral da Coordenação do Curso de Arqueologia. O processo 
eleitoral está previsto no Regimento da FURG (Artigos 46 e 47) e no regimento do ICHI (Artigos 
21 e 22) no qual competem ao ICHI os procedimentos para compor a comissão eleitoral, a 
realização do pleito e a homologação dos resultados pelo conselho. A eleição ocorreu nos dias 
13 e 14 de novembro de 2017, com um público apto a votar de 18 docentes, um TAE e 144 
discentes. Após a contagem dos votos, registram-se os seguintes resultados: 12 docentes 
votantes, sendo que nove votaram favoravelmente a chapa e três docentes anularam o voto; 
entre os discentes houve 32 votantes sendo que 29 votaram favoravelmente a chapa única, dois 
votaram em branco e um voto nulo; e, não houve votação por parte do TAE. Voto do Relator: O 
relator vota por homologar o resultado da eleição para coordenação do curso de Arqueologia 
tendo como candidatos eleitos os professores Artur Henrique Franco Barcelos como coordenador 
e Martin Cesar Tempass como coordenador adjunto para o mandato Biênio 2018-2019. Posto 
em votação o parecer 037/2017 da Câmara Administrativa foi aprovado por unanimidade pelos 
Conselheiros. 3) Câmara de Ensino: a) Parecer: 040/2017. Assunto: Projeto de Ensino. 
Interessadas: Gislaine Pinto Kramer e Eliete Regina R. Camargo. Relatora: Susana Maria Veleda 
da Silva. Relatório: A Câmara Ensino do Conselho do ICHI recebeu para análise e parecer o 
seguinte documento: Projeto de Ensino: “O despertar da memória: a percepção e a descrição 
arquivística de documentos em arquivos pessoais”. Com os objetivos de possibilitar a percepção 



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

REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO - ATA 002/2017 
PÁGINA 3 DE 9 

 

entre imagem e realidade bem como sua potencialidade como recurso memorial. A oficina visa 
também, demonstrar a diferença entre uma simples percepção e caracterização da imagem em 
relação a descrição arquivística alicerçada por um conjunto de normas e ações responsáveis, e 
aliar a teoria e a prática arquivística em arquivos pessoais, Demonstrar a percepção sobre 
memória coletiva e individual, visando uma reflexão dos objetos pessoais. A oficina para cinco 
acadêmicos matriculados no curso de Arquivologia, ocorreu no formado de palestra expositiva 
no dia 20/11/2017. Voto da relatora: a) Fundamentação: Oficina de ensino não apresenta 
irregularidades que impeçam sua aprovação. b) Parecer: Pelo exposto aprovo as atividades de 
ensino descritas e encaminho para as providências cabíveis. Posto em votação o parecer 
040/2017 da Câmara de Ensino foi aprovado por unanimidade pelos Conselheiros. b) Parecer: 
041/2017. Assunto: Relatório de Projeto de Ensino. Interessada: Me. Krisciê Pertile Perini. 
Relatora: Susana Maria Veleda da Silva. Relatório: A Câmara Ensino do Conselho do ICHI 
recebeu para análise e parecer o seguinte documento: Relatório Projeto de Ensino: Oficina 
Básica sobre Prezi – Apresentações Dinâmicas, sob a coordenação de Me. Krisciê Pertile 
Perini e previsto para o período de 02/10 a 02/10/2017. O projeto teve como objetivo geral 
“Disseminar o conhecimento acerca das ferramentas básicas do programa Prezi, disponíveis 
para a elaboração de apresentações dinâmicas”. A partir desse objetivo o projeto teve o escopo 
de organizar o material necessário para ministrar a oficina; divulgar a oficina no meio acadêmico; 
efetuar a inscrição dos interessados; ministrar a oficina. Voto do relator: a) Fundamentação: O 
Relatório da oficina de ensino não apresenta irregularidades que impeçam sua aprovação. b) 
Parecer: Pelo exposto aprovo o Relatório da oficina de ensino descritas no Relatório e encaminho 
para as providências cabíveis. Posto em votação o parecer 041/2017 da Câmara de Ensino foi 
aprovado por unanimidade pelos Conselheiros. A professora Susana Maria Veleda da Silva 
destacou que que os projetos forma enviados após serem realizados. A professora não entende 
tais atividades como projetos de ensino e sim como uma atividade de ensino ligado a uma uma 
atividade de extensão. 4) Câmara de Extensão: a) Parecer: 012/2017. Atividades de 
Extensão. Interessados: Professores e Técnicos Administrativos do ICHI. Relatora: Angélica C. 
D. Miranda. Relatório: A Câmara de extensão do Conselho do ICHI recebeu para análise e 
parecer os seguintes documentos: 1. Relatório de atividades de extensão: Projeto 
Arqueologia em Foco: pluralidade cultural e construções de conhecimentos. Objetivo: Estimular 
a interação das comunidades na construção do conhecimento, além de divulgar as várias 
vertentes arqueológicas. Coordenadora: Beatriz Valladão Thiesen   1080 horas. Período: 
02/03/2015 a 30/11/2017. 2. Relatório de atividades de extensão: Projeto Os Saberes da 
Cultura em Butiá em Santa Vitória do Palmar (RS). Objetivo: Valorizar a cultura de Butiá como 
patrimônio cultural imaterial no ambiente escolar estabelecendo vínculos de diálogo e 
participação social como vetores para cidadania bem como educação da comunidade de Santa 
Vitória do Palmar (RS). Coordenadora: Bibiana Schiavini – TAE, 480horas Período: 02/05/2017 
a 20/11/2017. 3. Relatório de atividades de extensão: Evento 9º Encontro da Diversidade – 
Acessando Oportunidades. Objetivo: Realizar o 8º Encontro da Diversidade- criando novas 
possibilidades, atendendo a proposta do NEAI em manter ações afirmativas da Universidade em 
Educação Inclusiva. Coordenadora: Carla Imaraya Meyer de Felippe 12horas Período: 
07/08/2017 a 08/11/2017. 4. Oficinas de capacitação Minicurso: Visa capacitar servidores da 
FURG e a comunidade. Coordenadora: Carla Imaraya Meyer de Felippe   220horas Período: 
01/05/2017 a 01/06/2017. 5. Projetos de extensão *: 5.1 Sistema de Gerenciamento Urbanístico 
-  SIGUrb – 01/08/2017 a 20/08/2018.  Coord. Carla Imaraya Meyer de Felippe. 5.2 Grupo 
Acessibilidade - 05/01/2017 a 20/12/2017.  Coord. Carla Imaraya Meyer de Felippe. 5.3 
Laboratório de acessibilidade e mobilidade urbana – LAMU - 05/01/2017 a 20/12/2017.  Coord. 
Carla Imaraya Meyer de Felippe. 6. Programas de Extensão: 6.1 Laboratório Núcleo de Estudos 
e Ações Inclusivas. 01/03/2017 a 31/12/2017.  Coord. Carla Imaraya Meyer de Felippe. 6.2 NEAI 
– Núcleo de Estudos e Ações Inclusivas - 02/02/2017 a 20/12/2017.  Coord. Carla Imaraya Meyer 
de Felippe. *Alguns projetos/programas o prazo está fora do proposto pelo Colegiado do ICHI.  
Ao buscar informações junto ao Administrador Paulo Pires, foi informado que as atividades de 
extensão não constavam no sistema e precisavam ser cadastradas. Por tal motivo justifica-se tal 
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fato. Voto do relator: a) Fundamentação: As ações de extensão propostas estão dentro das 
normas de extensão não havendo impeditivos para 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 012/2017 da Câmara de Extensão foi aprovado por 
unanimidade pelos Conselheiros. b) Parecer: 013/2017. Atividades de Extensão. Interessados: 
Professores e Técnicos Administrativos do ICHI. Relator: Vinícius Lisboa Nunes. Relatório: A 
Câmara de extensão do Conselho do ICHI recebeu para análise e parecer os seguintes 
documentos: 1. Relatório final de atividades de extensão: Evento III Simpósio de Sociologia 
- FURG. Objetivos: Abordar temas relevantes às Ciências Sociais contemporaneamente em 
especial: conjuntura política da América Latina e, em especial, do Brasil; Direitos Humanos e 
atuação política de movimentos sociais; relação entre Estado, nação e Relações Internacionais; 
povos tradicionais e a disputa pelo território. Coordenador: Ricardo Gonçalves Severo. carga 
horária total da ação: 12 horas Período: 07 a 09 de agosto de 2017. 2. Relatório final de 
atividades de extensão: Evento Seminário 100 anos da Revolução Russa. Objetivos: Promover 
o debate e o estudo a respeito do processo revolucionário russo de 1917; analisar o impacto da 
Revolução Russa nos séculos XX e XXI; compreender a importância deste evento para os 
movimentos e organizações revolucionárias na América Latina; refletir sobre os impactos da 
Revolução Russa no Brasil. Coordenador: Ricardo Gonçalves Severo. carga horária total da 
ação: 40 horas Período: 25 a 27 de setembro de 2017. 3. Relatório final de atividades de 
extensão: Evento 1ª Jornada Acadêmica da Psicologia. Objetivos: Discutir temática pouco 
estudadas na graduação, bem como assuntos emergentes e atuais na ciência psicológica. 
Coordenadora: Letícia Langlóis Oliveira. carga horária total da ação: 15 horas Período: 16 a 18 
de novembro de 2017. 4. Relatório parcial de atividades de extensão: Projeto Documentário 
sobre escola sem partido. Objetivos: apresentar o que é de fato a proposta da escola sem partido 
e quem são os grupos e propostas por trás deste discurso. Para tanto o documentário contará 
com a fala de especialistas, professores(as) e estudantes. Coordenador: Ricardo Gonçalves 
Severo. carga horária total da ação: 160 horas Período: 06 de setembro de 2017 a 20 de março 
de 2018. 5. Evento de extensão: XXIV Semana Integrada da Geografia. A geografia hoje: 
Política, economia e estado. Objetivos: Trazer um panorama da atual geografia brasileira para o 
debate acadêmico da Universidade Federal do Rio Grande; manter a tradição do saudável 
ambiente de debate produtivo na ciência geográfica na interação entre a comunidade acadêmica 
docente e discente na interação entre o público universitário e a comunidade. Coordenador: 
Ulisses Rocha de Oliveira. carga horária total da ação: 60 horas Período: 16 a 18 de outubro de 
2017. 6. Projeto de extensão: Sala de Recursos Multifuncionais – Execução 2017. Objetivos: A 
SRM objetiva promover praticas inclusivas no desenvolvimento de um trabalho interdisciplinar e 
multiprofissional visando a inclusão e acessibilidade de pessoas com necessidades educativas 
especificas na FURG e na comunidade em geral. Estuda ações que enfoquem a questão da 
diversidade em diferentes faixas etárias e espaços sociais, pontuando questões importantes a 
respeito do desenvolvimento infantil, escolarização, ingresso na universidade e no mercado de 
trabalho, cumprindo as políticas públicas em educação inclusiva. Coordenadora: Carla Imaraya 
Meyer de Felippe. carga horária total da ação: 60 horas Período: 01 de janeiro de 2017 a 31 de 
dezembro de 2017. 7. Evento de extensão: Blade Runner e a Psicanálise. Objetivos: Estudar a 
teoria e a técnica psicanalítica e os processos clínicos e psicopatológicos, bem como a semiótica 
e a linguística; incluir as distintas formas de expressão artística na pesquisa clínica e 
psicanalítica; elaborar projetos de extensão cuja proposta seja o debate e a analise teórica de 
obras de arte, buscando parceria com outros cursos da FURG, de outras universidades e 
entidades artísticas; difundir os estudos e pesquisas do laboratório através de produção escrita: 
livros, capítulos de livros, artigos, poesias, contos, crônicas, fotografias e demais produções multi 
e transmídia. Coordenador: Fabio Dal Molin. carga horária total da ação: 4 horas Período: 12 de 
dezembro de 2017. 8. Evento de extensão: Oficina culinária – para além da sala de aula: uma 
experiência gustativa e sensorial na Panela do Marujo. Objetivos: capacitar os discentes do curso 
de bacharelado em hotelaria para o desenvolvimento de atividades na área de alimentos e 
bebidas; possibilitar aos alunos a experiência de vivenciar a prática enquanto um recurso 
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sensorial num encadeamento entre sensação, cognição e ação. Coordenadora: Thaís Gomes 
Torres. carga horária total da ação: 5 horas Período: 17 de outubro de 2017. 9. Curso de 
extensão: História do pensamento arquivístico. Objetivos: compreender como as mudanças 
político-administrativas de determinados contextos sociais contribuíram para a formulação e 
desenvolvimento das principais teorias arquivísticas do ocidente. Ademais, resgatar a história do 
pensamento arquivístico a partir do contato com a literatura especializada na área, fomentar o 
interesse da comunidade acadêmica na pesquisa sobre o campo arquvístico e servir de 
incentivador para renovação de conceitos e conteúdos de servidores públicos, historiadores e 
interessados na área. Voto do relator: a) Fundamentação: As ações de extensão propostas estão 
dentro das normas de extensão não havendo impeditivos para 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 013/2017 da Câmara de Extensão foi aprovado por 
unanimidade pelos Conselheiros. 5) Câmara de Pesquisa: a) Parecer: 017/2017. Assunto: 
Projeto 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 

261/2017 
Profa. Carla 

Imaraya Meyer de 
Felippe 

“Sistema de Gerenciamento Urbanístico - 
SIGUrb” 

2017/2018 

262/2017 
Profa. Carla 

Imaraya Meyer de 
Felippe 

“Panorama do público alvo do Programa 
de Ações Afirmativas-PROAAF/FURG” 

2017 

263/2017 
Profa. Carla 

Imaraya Meyer de 
Felippe 

“Compreendendo as necessidades dos 
professores das salas de Recursos 

Multifuncionais das Escolas Públicas 
Municipais da Cidade de Rio Grande - RS” 

2017 

Voto do relator: a) Fundamentação: Tratam-se de projetos de pesquisa novos, vinculados ao 
Núcleo de Estudos e Ações Inclusivas – NEAI, sendo que os projetos de número 261 e 262 serão 
realizados em período letivo e não letivo e o 263 em período 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 017/2017 da Câmara de Pesquisa foi aprovado por 
unanimidade pelos Conselheiros. b) Parecer: 018/2017. 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 projetos de pesquisa abaixo elencados: 

Nº de 
registro 

Responsável Título Período de 
Execução 

275/2017 
Prof. Marcelo 
Vinicius de la 

Rocha Domingues 

“Áreas Marítimas de Desenvolvimento 
Industrial no Brasil (1965 – 2020) 

2017 

276/2017 
Prof. Marcelo 
Vinicius de la 

Rocha Domingues 

“Geografia Econômica do Hinterland e do 
Foreland do Porto do Rio Grande: 1737-
2022. 285 Anos de Integração Regional e 

Comércio Marítimo” 

2017 

277/2017 
Prof. Marcelo 
Vinicius de la 

Rocha Domingues 

“Evolução e Dinâmica do Sistema Portuário 
Brasileiro (1975 – 2025)” 

2017 

278/2017 
Prof. Marcelo 
Vinicius de la 

Rocha Domingues 

“Evolução e Dinâmica do Sistema Portuário 
Mundial (1965 – 2025)” 

2017 
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 Voto do relator: a) Fundamentação: Tratam-se de relatórios com os respectivos resultados 
referentes as atividades realizadas em 2017 nos projetos de pesquisa acima elencados. 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 no projeto. b) Parecer: Tendo em vista o exposto, 
votamos pela aprovação dos projetos de pesquisa acima descritos. Posto em votação o parecer 
018/2017 da Câmara de Pesquisa foi aprovado por unanimidade pelos Conselheiros. 6) 
Assuntos Gerais: a) Representação do ICHI na CPPD: O professor Sérgio Botton Bracellos 
retornou o e-mail informando seu interesse em representar o Instituto junto a CPPD. Ele será o 
representante titular.  Ainda estamos no aguardo de um professor para suplente. Será enviado 
e-mail, novamente, a todos os professores do Instituto com intuito de preencher a vaga de 
suplente na CPPD. b) Comissão do Regimento do ICHI: A secretaria do ICHI entrou em 
contato, por e-mail, com todos os membros da comissão. Alguns retornaram, outros não. Os 
membros Jussara Mantelli, Luciene Baptista, Artur Barcelos, Paulo Pires Junior e Sibelle Cardia 
Cruz tem interesse em continuar na comissão, a Luciana Brito não tem interesse em continuar 
pois está afastada para pós-graduação, os demias, Gisele Dziekaniak, Francisco Alves, Letícia 
Franzen, Jaciel Kunz, Denise Leão e Cristiano Engelke, não retornaram.  Será encaminhado um 
novo e-mail, aos que não se manifestaram, para emissão de nova portaria e retomada dos 
trabalhos. O prof Artur Bracelos sugeriu, por e-mail, que a Diretora nomeasse um coordenador 
para a comissão. A Direção e mais alguns conselheiros sugeriram que a própria comissão 
escolha seu coordenador. c) Divisão de Disciplinas do Curso de História 01/2018: O 
coordenador dos Cursos de História prof Rodrigo Santos de Oliveira apresentou ao Conselho a 
distribuição de disciplinas para o primeiro semestre de 2018, conforme Anexo 01. d) Calendário 
do Conselho do ICHI - 2018:  O calendário do Instituto para 2018 foi aprovado por unanimidade 
pelos Conselheiros. Estará disponível na página do ICHI. e) Prazo para aprovação da Ata da 
Reunião do Conselho para Janeiro de 2018: A secretaria Sibelle Cardia Cruz solicitou, 
excepcionalmente, que a ata do mês de Janeiro seja aprovada pelos Conselheiros no prazo de 
um dia, por motivo de férias. Posto em votação o prazo de 01 dia para aprovação da ata foi 
aprovado por unanimidade pelos Conselheiros. f) Reforma Curricular do Curso de Psicologia: 
A coordenadora do curso profª Vera Torres das Neves solicita a equivalência da disciplina História 
da Psicologia I, código 10587, ministrada de 2013 a 2017 com a disciplina História da Psicologia, 
código 09526, será ofertada a partir do primeiro semestre de 2018. A coordenadora solicitou essa 
pauta pois faltou essa equivalência do processo de alteração curricular da Psicologia. Posto em 
votação a equivalência de disciplina da Psicologia foi aprovada por unanimidade pelos 
Conselheiros. g) Prestação de Contas do ICHI - 2017: Foi apresentado aos membros do 
Conselho do ICHI algumas das atividades desenvolvidas pelo Instituto, além da prestação de 
contas do ano de 2017. 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 
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