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Aos quatorze dias do mês de agosto de 2018, às 14hrs, no Prédio do ICHI – Sala de Reuniões, 
Campus Carreiros, foi realizada a reunião ordinária do Conselho do Instituto de Ciências 
Humanas e da Informação com a presença dos seguintes membros: Dhion Carlos Hedlund, 
Angélica Conceição Dias Miranda, Susana Maria Veleda da Silva, Rodrigo Santos de Oliveira, 
Thais Gomes Torres, Priscila Gayer, Ligia Dalchiavon, Anselmo Alves Neetzow, Simone Emiko 
Sato, Denise Maria Maciel Leão, Derocina Alves Campos Sosa, José Alberione dos Reis, Rafael 
Aparecido Moron Semidão, Jarbas Greque Acosta, Rossana Madruga Telles, Luiz Henrique 
Torres, Paulo Gomes de Sousa Filho, Cristiano Ruiz Engelke, Elisangela Gorete Fantinel, Paulo 
Afonso Pires Junior, Sibelle Cardia Nunes Cruz, Edna Karina da Silva Lira , Aline Bastos Mendes 
e Mártin César Tempass. 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 042/2018: Assunto: Projeto de Ensino. Relatório: A Direção do ICHI recebeu para 
análise e parecer a apreciação do projeto de ensino intitulado: Monitoria para as disciplinas de 
Tecnologias Cerâmicas, Metodologia de Campo II e Tópicos especiais de História Brasileira 
coordenado pelo professor Martial Pouguet. O projeto foi devidamente cadastrado no SISPROJ 
com as especificações necessárias. Conclusão: Pelo exposto, indicamos para aprovação o 
projeto de ensino intitulado: Monitoria para as disciplinas de Tecnologias Cerâmicas, Metodologia 
de Campo II e Tópicos especiais de História Brasileira coordenado pelo professor Martial 
Pouguet. Posta em votação, a Indicação 042/2018 foi aprovada por unanimidade pelos 
Conselheiros. b) Indicação 043/2018: Assunto: Coordenação da Reserva Técnica LEPAN. 
Relatório: A Direção do ICHI recebeu para análise e parecer a apreciação da indicação do Comitê 
Assessor da área de Arqueologia e Antropologia que avalizou o nome da professora Beatriz 
Thiesen como coordenadora da Reserva Técnica LEPAN por um período de 2 anos contados a 
partir de 23 de julho de 2018. Conclusão:Pelo exposto, indicamos para aprovação o nome da 
professora Beatriz Thiesen como coordenadora da Reserva Técnica LEPAN por um período de 
2 anos contados a partir de 23 de julho de 2018. Posta em votação, a Indicação 043/2018 foi 
aprovada por unanimidade pelos Conselheiros. c)  Indicação 044/2018: Assunto: Relatório de 
projeto. Relatório: A Direção do ICHI recebeu para análise e parecer o relatório do projeto 
intitulado II Simpósio Internacional História, Cultura e Relações de Poder que teve como temática 
específica: “História, Cultura e Política no Mundo Lusófono” ocorrido entre os dias 04 e 06 de 
setembro de 2017 e foi coordenado pelo professor Rodrigo Oliveira. O referido relatório com todo 
o detalhamento foi devidamente cadastrado no SISPROJ. Conclusão: Pelo exposto, indicamos 
para aprovação o relatório do projeto intitulado II Simpósio Internacional História, Cultura e 
Relações de Poder que teve como temática específica: “História, Cultura e Política no Mundo 
Lusófono” ocorrido entre os dias 04 e 06 de setembro de 2017 e foi coordenado pelo professor 
Rodrigo Oliveira. Posta em votação, a Indicação 044/2018 foi aprovada por unanimidade pelos 
Conselheiros. d) Indicação 045/2018: Assunto: Extinção de disciplina e oferta de disciplina. 
Relatório: A Direção do ICHI recebeu a solicitação por parte da coordenação do curso de 
Ciências Biológicas Licenciatura da extinção das disciplinas História e Cultura Indígena e Cultura 
Afro-brasileira. Além disso foi solicitada a oferta da disciplina obrigatória Sociedade, Educação e 
Relações Étnico-Raciais, código 10776. As áreas responsáveis concordaram com a solicitação. 
Conclusão: Pelo exposto, indicamos para aprovação a extinção das disciplinas História e Cultura 
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Indígena e Cultura Afro-brasileira. Além disso foi solicitada a oferta da disciplina obrigatória 
Sociedade, Educação e Relações Étnico-Raciais, código 10776. Posta em votação, a Indicação 
045/2018 foi aprovada por unanimidade pelos Conselheiros. e) Indicação da Profª Angélica 
Conceição Dias Miranda: A professora apresentou o projeto de monitoria intitulado Monitoria 
nas disciplinas Metodologia da Pesquisa em Ciências da Informação I e Repositórios Digitais. 
Posto em votação a indicação foi aprovada por unanimidade pelos Conselheiros. f) Indicação 
da Profª Márcia Carvalho Rodrigues: A professora apresentou o projeto de monitoria intitulado 
Representação descritiva da informação: atividade de monitoria. Posto em votação a indicação 
foi aprovada por unanimidade pelos Conselheiros. 2) Câmara Administrativa: a) Parecer: 
020/2018. Assunto: Relatório número 03 do primeiro semestre de 2018 referente ao 
afastamento para pós-graduação em nível de doutorado de Mateus de Moura Rodrigues. 
Interessado: Mateus de Moura Rodrigues. Relatora: Simone Emiko Sato. Relatório: A Câmara 
Administrativa do Pleno do Conselho do ICHI recebeu para análise e parecer o relatório número 
03 do primeiro semestre de 2018, referente ao afastamento para pós-graduação, em nível 
doutorado, do professor Mateus de Moura Rodrigues, o qual se encontra com afastamento total 
de suas atividades. O professor ingressou no programa de Pós-Graduação em Letras da FURG 
no primeiro semestre de 2018 e recebeu o conceito Muito Bom neste primeiro semestre. O 
trabalho tem como título preliminar: A Biblioteca Rio-Grandense enquanto espaço de leitura 
(1878-1898). O professor Mateus de Moura Rodrigues cursou três créditos e a situação da tese 
encontra-se na fase dos estudos preliminares. Voto da Relatora: A relatora vota pela aprovação 
do relatório número 03 de afastamento do professor Mateus de Moura Rodrigues, em nível de 
doutorado, no Programa de Pós-Graduação em Letras da FURG. Posto em votação o parecer 
020/2018 da Câmara Administrativa foi aprovado por unanimidade pelos Conselheiros. b) 
Parecer: 021/2018. Assunto: Relatório de afastamento para Doutorado. Interessada: 
Elisângela de Felippe Rodrigues. Relator: Paulo Gomes de Sousa Filho. Relatório: A Câmara 
Administrativa do Pleno do Conselho do ICHI recebeu para análise e parecer o relatório nº 01 
referente ao 1º mês de afastamento para qualificação da Profª Elisângela de Felippe Rodrigues, 
junto à Universidade Federal do Rio Grande, em nível de doutorado. O relatório apresenta os 
dados da doutoranda, o número mínimo de créditos exigidos para a integralização do curso, a 
definição de cada unidade de crédito, a média mínima a ser obtida para realização de tese ou 
dissertação, as condições de exclusão do curso, a sequência numérica das menções, o Plano 
de Estudos constando as disciplinas obrigatórias previstas, a data provável da qualificação 
(2020), da integralização dos créditos (2019) e da defesa (março de 2022). Consta também no 
relatório a assinatura da orientadora da interessada. Voto do Relator: O relator vota pela 
aprovação do Relatório de Afastamento para Doutorado da Profª Elisângela de Felippe 
Rodrigues, referente ao 1º.mês de afastamento. Posto em votação o parecer 021/2018 da 
Câmara Administrativa foi aprovado por unanimidade pelos Conselheiros. 3) Câmara de Ensino: 
a) Parecer: 021/2018. Assunto: Projetos de Ensino. Interessados: Professores e Técnicos 
Administrativos do ICHI. Relatora: Elisangela Gorete Fantinel. Relatório: A Câmara de Ensino do 
Conselho do ICHI recebeu para análise e parecer o seguinte documento: 1. Projeto de Ensino: 
Protocolo 191/2018. Intitulado: “Geografia Agrária”, sob a coordenação da profa. Jussara 
Mantelli, previsto para o período de 06 de agosto a 13 de dezembro de 2018. O Projeto tem como 
objetivo geral: estudar a questão agrária brasileira, considerando o processo de ocupação, a 
estrutura fundiária e a evolução das atividades agropecuárias e suas consequências na 
organização do espaço brasileiro. Não possui despesas cadastradas. 2. Projeto de Ensino: 
Protocolo 192/2018. Intitulado: “Monitoria Voluntária para a disciplina de Introdução à 
Arqueologia” sob a coordenação do professor Martial Raymond Henri Pouguet, previsto para o 
período de 13 de março a 03 de julho de 2018. Tem como objetivo geral contribuir com a 
qualidade do ensino na graduação ao apoiar professor e estudantes no desenvolvimento do 
processo de ensino e aprendizagem. Não possui despesas cadastradas. 3. Projeto de Ensino: 
Protocolo 193/2018. Intitulado: “Diálogos com o LATUR” sob a coordenação do docente Maurício 
Ragagnin Pimentel e a Técnica em Educação Bibiana Schiavini Gonçalves Toniazzo. Tem como 
objetivo geral promover um espaço para a apresentação e debate das pesquisas realizadas pelos 
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discentes no Campus de Santa Vitória do Palmar. Não possui despesas cadastradas. Voto da 
Relatora: a) Fundamentação: Os projetos de ensino descritos acima não apresentam 
irregularidades que impeçam sua aprovação. b) Parecer: Pelo exposto aprovo os projetos de 
ensino descritos neste relatório e encaminho para as providências cabíveis. Posto em votação o 
parecer 021/2018 da Câmara de Ensino foi aprovado por unanimidade pelos Conselheiros. b) 
Parecer: 022/2018. Assunto: Projeto de ensino “Cartografia Digital”. Interessado: Eder 
Leandro Bayer Maier. Relator: Rafael Aparecido Moron Semidão. Relatório: A Câmara de Ensino 
do Conselho do ICHI recebeu para análise e parecer a solicitação de aprovação do projeto de 
ensino “Cartografia Digital”. O objetivo principal do projeto é a solicitação de uma bolsa monitoria 
para auxiliar nas disciplinas Sensoriamento Remoto e Cartografia Temática, a fim auxiliar nas 
práticas pedagógicas visando minimizar a evasão escolar e as reprovações. A atividade de 
ensino, proposta por meio do projeto, atenderá 60 alunos do bacharelado e da licenciatura em 
Geografia, e ocorrerá no laboratório de Geotecnologias. No formulário gerado a partir do 
SISPROJ, constam apenas informações referentes ao cronograma de execução. As demais 
informações foram recuperadas por meio de e-mail enviado pelo interessado ao relator. No 
material recebido tem-se: 1. Formulário do SISPROJ. Voto do Relator: a) Fundamentação: A 
submissão de um o projeto de ensino é condição necessária para concorrer a bolsa de monitoria. 
b) Parecer: Tendo em vista o exposto, voto pela APROVAÇÃO. Posto em votação o parecer 
022/2018 da Câmara de Ensino foi aprovado por unanimidade pelos Conselheiros. c) Parecer: 
023/2018. Assunto: Projeto de Ensino: Cinema, desejo, olhar. Interessado: Professor Fabio 
dal Molin -  ICHI – FURG. Relatora: Susana Maria Veleda da Silva. Relatório: A Câmara de Ensino 
do Conselho do ICHI recebeu para análise e parecer o projeto de ensino: Cinema, desejo, olhar. 
Embora não conste no projeto o objetivo geral e os objetivos específicos o professor informou 
por e-mail: o Objetivo principal é proporcionar um espaço de leitura e debate sobre a obra 
cinematográfica e suas interfaces com a psicologia e a Psicanálise e Objetivos específicos: 
Desenvolver a sensibilidade perceptiva na leitura da obra cinematográfica. Apresentar a obra do 
grande diretor Stanley Kubrick. Apresenta justificativa, fundamentação teórica, metodologia e 
cronograma de execução. A metodologia consiste na exibição de filmes, debates de textos e 
produção escrita. No material recebido tem-se: 1. Formulário do SISPROJ. Voto da Relatora: a) 
Fundamentação: o Objetivo principal é proporcionar um espaço de leitura e debate sobre a obra 
cinematográfica e suas interfaces com a psicologia e a Psicanálise e Objetivos específicos: 
Desenvolver a sensibilidade perceptiva na leitura da obra cinematográfica. Apresentar a obra do 
grande diretor Stanley Kubrick. Apresenta justificativa, fundamentação teórica, metodologia e 
cronograma de execução. A metodologia consiste na exibição de filmes, debates de textos e 
produção escrita. b) Parecer: Tendo em vista o exposto, voto pela APROVAÇÃO. Posto em 
votação o parecer 023/2018 da Câmara de Ensino foi aprovado por unanimidade pelos 
Conselheiros. d) Parecer: 024/2018. Assunto: Projeto de ensino “Psicanálise, Palavra e 
Poética”. Interessado: Fabio dal Molin. Relator: Rafael Aparecido Moron Semidão. Relatório: A 
Câmara de Ensino do Conselho do ICHI recebeu para análise e parecer a solicitação de 
aprovação do projeto de ensino “Psicanálise, Palavra e Poética”. O projeto está relacionado à 
disciplina optativa Seminário sobre Interpretação, do Curso de Psicologia e tem o objetivo de 
promover estudos sobre os fundamentos da psicanálise e suas interfaces com a linguística, a 
poesia e a literatura, a partir de estudos das relações da psicanálise com a linguística; do 
exercício da exegese e da interpretação de textos; da revisitação de textos freudianos sobre 
linguagem e poesia; e da revisitação de textos de Lacan relacionados ao pensamento chinês, a 
James Joyce e à poesia. A atividade de ensino se constitui de encontros semanais de quatro 
horas com a realização de leituras, exibição de filmes, debates e vivências. No formulário gerado 
a partir do SISPROJ, constam informações acerca dos seguintes elementos: objetivos, 
justificativa, fundamentação teórica, referências bibliográficas, metodologia, observações, 
equipe executora e cronograma de execução. No material recebido tem-se: 1. Formulário do 
SISPROJ. Voto do Relator: a) Fundamentação: Os dados veiculados no projeto, relativos à 
solicitação de aprovação da atividade de ensino, foram apresentados em formulário adequado e 
informam todos os elementos necessários à sua aprovação. b) Parecer: Tendo em vista o 
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exposto, voto pela APROVAÇÃO. Posto em votação o parecer 024/2018 da Câmara de Ensino 
foi aprovado por unanimidade pelos Conselheiros. e) Parecer: 025/2018. Assunto: Projeto de 
Ensino: Cultura brasileira e identidade nacional: novas propostas para uma docência 
sensível. Interessada: Professora Júlia Silveira Matos -  ICHI – FURG. Relatora: Susana Maria 
Veleda da Silva. Relatório: A Câmara de Ensino do Conselho do ICHI recebeu para análise e 
parecer o projeto de ensino: Cultura brasileira e identidade nacional: novas propostas para uma 
docência sensível. O projeto visa obtenção de bolsa de Monitoria, com o objetivo geral de 
aprimorar os conteúdos e práticas teórico-pedagógicas trabalhados na disciplina e participar da 
criação e utilização de ambiente virtual de aprendizagem (moodle) para a sistematização dos 
conhecimentos elaborados durante todo o percurso das disciplinas. No formulário SISPROJ, 
presenta objetivos específicos, justificativa, fundamentação teórica, metodologia e cronograma 
de execução. No material recebido tem-se: 1.Formulário do SISPROJ. Voto da Relatora: a) 
Fundamentação: a submissão de um o projeto de ensino é condição fundamental para concorrer 
a bolsa de monitoria. Posto em votação o parecer 025/2018 da Câmara de Ensino foi aprovado 
por unanimidade pelos Conselheiros. f) Parecer: 026/2018. Assunto: Projeto de Ensino 
Monitoria em Metodologia do Ensino de História I e II e Práticas Pedagógicas. Interessada: 
Adriana Kivanski de Senna. Relator: Artur Henrique Franco Barcelos. Relatório: A Câmara de 
Ensino do Conselho do ICHI recebeu para análise e parecer a proposta de Projeto de Ensino 
Monitoria em Metodologia do Ensino de História I e II e Práticas Pedagógicas. Foi entregue 
apenas o formulário padrão do SisProj. Voto do Relator: a) Fundamentação: Trata-se de um 
projeto para as atividades em Monitoria nas três disciplinas Metodologia do Ensino de História I 
e II e Práticas Pedagógicas. Contém os objetivos e a metodologia que são coerentes com as 
atividades de monitoria. b) Parecer: Tendo em vista o exposto, voto pela APROVAÇÃO do Projeto 
de Ensino Monitoria em Metodologia do Ensino de História I e II e Práticas Pedagógicas. Posto 
em votação o parecer 026/2018 da Câmara de Ensino foi aprovado por unanimidade pelos 
Conselheiros. g) Parecer: 027/2018. Assunto: Monitoria na Arqueologia: buscando 
autonomia e independência científica. Interessada: Beatriz Valladão Thiesen. Relator: Artur 
Henrique Franco Barcelos. Relatório: A Câmara de Ensino do Conselho do ICHI recebeu para 
análise e parecer a proposta de Projeto de Ensino Monitoria na Arqueologia: buscando 
autonomia e independência científica. Foi entregue apenas o formulário padrão do SisProj. Voto 
do Relator: a) Fundamentação: Trata-se de um projeto para a criação de um grupo de estudo 
que tem como finalidade ampliar a participação dos alunos nas práticas que são inerentes a 
docência, através de ações de monitoria. Não é um projeto para monitoria específica de uma 
disciplina. Mas sim um projeto de formação permanente. Apresenta 03 discentes que irão compor 
o grupo de Monitores do Projeto. Embora o projeto não explicite, conclui-se que as atividades se 
darão no âmbito das disciplinas ministradas e atividades de pesquisa e extensão da docente 
proponente, Beatriz Valladão Thiesen. Contém os objetivos e a metodologia que são coerentes 
com as atividades de um grupo com as características propostas. b) Parecer: Tendo em vista o 
exposto, voto pela APROVAÇÃO do Projeto de Ensino Monitoria na Arqueologia: buscando 
autonomia e independência científica. Posto em votação o parecer 027/2018 da Câmara de 
Ensino foi aprovado por unanimidade pelos Conselheiros. h) Parecer: 028/2018. Assunto: 
Projeto de Ensino Monitoria em História da América Pré-Colombiana e História da América 
Colonial. Interessada: Adriana Kivanski de Senna. Relator: Artur Henrique Franco Barcelos. 
Relatório: A Câmara de Ensino do Conselho do ICHI recebeu para análise e parecer a proposta 
de Projeto de Ensino Monitoria em História da América Pré-Colombiana e História da América 
Colonial. Foi entregue apenas o formulário padrão do SisProj. Voto do Relator: a) 
Fundamentação: Trata-se de um projeto para as atividades em Monitoria nas duas disciplinas 
(História da América Pré-Colombiana e História da América Colonial) Contém os objetivos e a 
metodologia que são coerentes com as atividades de monitoria. b) Parecer: Tendo em vista o 
exposto, voto pela APROVAÇÃO do Projeto de Ensino Monitoria em História da América Pré-
Colombiana e História da América Colonial. Posto em votação o parecer 028/2018 da Câmara 
de Ensino foi aprovado por unanimidade pelos Conselheiros. i) Parecer: 029/2018. Assunto: 
Projeto de Ensino: Ciclo de Oficinas do Curso de Arquivologia. Interessado: Professor 
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Rafael Aparecido Moron Semidão -  ICHI – FURG. Relatora: Susana Maria Veleda da Silva. 
Relatório: A Câmara de Ensino do Conselho do ICHI recebeu para análise e parecer o projeto de 
ensino: Ciclo de Oficinas do Curso de Arquivologia, com o objetivo geral de oportunizar aos 
alunos do Curso de Arquivologia o aprendizado teórico-prático complementar ao conteúdo 
ministrado em aula. O projeto apresenta objetivos específicos, justificativa e cronograma de 
atividades com execução da primeira oficina dia 30/08/2018 e a última 22/11/2018. No material 
recebido tem-se: a) Formulário do SISPROJ; b) Ofício destinado ao ICHI apresentando o Projeto 
com o cronograma das Oficinas. Voto da Relatora: a) Fundamentação: trata-se de um projeto de 
Ensino para o curso de Arquivologia ministrado por diversos professores (as), que oportunizará, 
aos estudantes do referido curso, a complementação de conteúdos teóricos e práticos. O Ciclo 
de Oficinas se desenvolverá através do seguinte cronograma: Conservação de documentos 
arquivísticos: técnicas de higienização e pequenos reparos. Ministrantes: professoras Tamiris 
Carvalho e Elisângela G. Fantinel. Carga horária: 3h.Data: 30/08/2018. Tratamento Temático da 
Informação para a Descrição Arquivística. Ministrantes: professores Bruno Henrique Machado e 
Rafael Ap. M. Semidão. Carga horária: 3h. Data: 18/10/2018. Fontes de memória: fotografia e 
objetos pessoais. Ministrantes: professoras Eliete R. R. Camargo, Tamiris Carvalho e Elisângela 
G. Fantinel. Carga horária: 3h. Data: 28/09/2018. Apresentação em Público. Ministrante: 
professora Elisângela G. Fantinel. Carga horária: 4h - Data: 26/10/2018. Transcrição 
paleográfica: leitura de manuscritos e análise histórica. Ministrantes: professores Eliete R. R. 
Camargo, Tamiris Carvalho e Gleidson L. Godoi. Carga horária: 3h. Data: 22/11/2018. Parecer: 
Tendo em vista o exposto, voto pela APROVAÇÃO. Posto em votação o parecer 029/2018 da 
Câmara de Ensino foi aprovado por unanimidade pelos Conselheiros. j) Parecer: 030/2018. 
Assunto: Normatização das Atividades Complementares do Curso de Bacharelado em 
Turismo. Interessado: Comitê Assessor do Curso de Turismo. Relatora: Elisângela Gorete 
Fantinel. Relatório: A Câmara de Ensino do Conselho do ICHI recebeu para análise e parecer a 
solicitação de proposta de alteração das Normas para Atividades Complementares do Curso de 
Turismo Bacharelado, pertencente ao Instituto de Ciências Humanas e da Informação – ICHI, da 
Universidade Federal do Rio Grande – FURG. No material recebido da área de Turismo tem-se: 
a) Ata 004/2018 do Comitê Assessor (CA) do Curso de Bacharelado em Turismo; b) Documento 
“Contextualização e justificativa” e o documento denominado de “Normas para Atividades 
Complementares do Curso de Turismo Bacharelado”. A solicitação da alteração das Normas de 
atividades complementares do curso é apresentada no documento “a”, Ata 004/2018, que 
consiste na discussão e deliberação para o encaminhamento da Norma ao Conselho do ICHI, 
com as seguintes alterações: alteração do nome do curso de Turismo Binacional para 
Bacharelado em Turismo; atribuição da carga horária nas atividades referentes a “publicações”; 
inclusão da modalidade de “disciplina complementar” referindo-se a disciplinas cursadas em 
outros cursos, não constantes no QSL no Turismo. O documento “b”, denominado de 
“Contextualização e Justificativa seguido da Normatização das Atividades Complementares do 
Curso de Turismo Bacharelado” apresenta os fundamentos quanto às necessidades de 
alteração, buscando atender a formação dos acadêmicos, bem como, a resolução CNE/CES nº 
13, de 24 de novembro de 2006, que define as Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de 
Graduação em Turismo, quanto as suas atividades complementares. As alterações pautam-se 
também na Deliberação nº 063/2009, do Conselho de Ensino, Pesquisa, Extensão e 
Administração – COEPEA, da Universidade Federal do Rio Grande – FURG, de 07 de agosto de 
2009, que dispõe sobre a criação do curso de graduação em Turismo onde prevê, no seu texto, 
a realização obrigatória de no mínimo 150 horas de atividades complementares. O documento 
“Normas para a atividades complementares” é composto por quatorze artigos, sendo que o Art. 
9º aponta o que é considerado atividade complementar, bem como a quantidade de horas que 
serão computadas para cada atividade realizada pelo acadêmico. Voto da Relatora: a) 
Fundamentação: A documentação apresentada, relativa a solicitação de alteração das Normas 
para Atividades Complementares do Curso de Bacharelado em Turismo, do Instituto de Ciências 
Humanas e da Informação – ICHI, da Universidade Federal do Rio Grande – FURG, está 
condizente com os trâmites da Instituição, e atesta a concordância da área de Turismo em 
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relação ao estabelecimento da proposição. b) Parecer: Tendo em vista o exposto, voto pela 
APROVAÇÃO da solicitação de alteração das Normas para Atividades Complementares do 
Curso de Bacharelado em Turismo. Posto em votação o parecer 030/2018 da Câmara de Ensino 
foi aprovado por unanimidade pelos Conselheiros. 4) Câmara de Extensão: a) Parecer: 
011/2018. 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 Projeto de 
Extensão: Voz Ativa. Objetivos: Oferecer o plantão psicológico para aquelas pessoas que 
experenciaram as situações de violação de seus direitos sexuais; disponibilizar a acolhida, a 
escuta e a orientação da vítima; disseminar as possibilidades de enfrentamento da violência 
sexual; possibilitar a denúncia de situações de violência dentro do espaço acadêmico; fomentar 
a formação de profissionais da psicologia comprometidos e aptos a disseminar uma modalidade 
de atendimento da violência sexual.  Coordenadora: Simone dos Santos Paludo. Carga Horária 
total da ação: 134 horas. Período: 01 de maio de 2014 a 31 de dezembro de 2017. 2. Relatório 
Final de Projeto de Extensão: CEP nas escolas: Desenvolvendo a autoproteção. Objetivo 
Geral: Criar um espaço de troca e construção de conhecimento acerca das temáticas: drogas, 
sexualidade e violência. A partir daí, desenvolver o comportamento de autoproteção e 
multiplicação de saberes. Coordenadora: Simone dos Santos Paludo. Carga Horária total da 
ação: 52 horas. Período: 01 de maio de 2014 a 31 de dezembro de 2014. 3. Relatório Final de 
Projeto de Extensão: Rede Regional de Luta contra o Tráfico de Crianças e Adolescentes para 
fins de Exploração Sexual na Região do MERCOSUL – 3 ETAPA. Objetivo Geral: Implantar uma 
estratégia regional de enfrentamento da violência sexual contra crianças e adolescentes e tráfico 
para esses fins nas 15 cidades gêmeas das fronteiras entre Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai, 
construída a partir de experiências validadas e sistematizadas de mobilização, organização, 
fortalecimento e integração de redes e serviços locais de prevenção, atendimento, defesa e 
responsabilização. Coordenadora: Simone dos Santos Paludo. Carga Horária total da ação: 40 
horas. Período: 01 de janeiro de 2012 a 31 de dezembro de 2013. 4. Relatório Final de Projeto 
de Extensão: Apoio Técnico ao CREAS. Objetivos: Oferecer apoio técnico aos profissionais que 
compõe a equipe do CREAS no desenvolvimento da sua atividade prática; instrumentalizar os 
profissionais quanto aos procedimentos éticos, teóricos e metodológicos da prática profissional 
exigida pelo CREAS; subsidiar a equipe do CREAS para o acolhimento, a avaliação e a 
intervenção do público alvo do dispositivo; qualificar os profissionais e o serviço oferecido pelo 
CREAS. Coordenadora: Simone dos Santos Paludo. Carga Horária total da ação: 40 horas. 
Período: 01 de novembro de 2013 a 01 de abril de 2014. 5. Relatório Final de Projeto de 
Extensão: ZINE – Rua: desenhando saberes. Objetivos: Promover acesso à população local à 
informação cientifica em relação a trabalhos realizados na universidade; estimular o 
protagonismo comunitário; estabelecer uma via de comunicação entre as instituições, públicas 
ou privadas, especialmente aquelas envolvidas com a promoção de saúde, educação e serviço 
social; permitir ao universitário produzir academicamente enquanto se vê menos atrelado ao rigor 
metodológico dos artigos, dando espaço à expressão gráfica artística; Coordenadora: Simone 
dos Santos Paludo. Carga Horária total da ação: 240 horas. Período: 01 de julho de 2014 a 31 
de dezembro de 2017. 6. Relatório Final de Projeto de Extensão: Plantão psicológico na 
Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher. Objetivo Geral: Possibilitar a experiência de 
plantão psicológico às mulheres vítimas atendidas na Delegacia de Polícia Especializada de 
Atendimento à Mulher (DEAM) na cidade do Rio Grande – RS. Coordenadora: Simone dos 
Santos Paludo. Carga Horária total da ação: 52 horas. Período: 01 de abril de 2014 a 31 de 
dezembro de 2017. 7. Relatório Final de Projeto de Extensão: Protagonizar para construir: um 
projeto de intervenção para adolescentes. Objetivo Geral: Proporcionar através das atividades 
de interação, um espaço de diálogo e reflexão sobre a sexualidade, a violência sexual e a 
promoção da saúde, incentivando a prática do protagonismo juvenil. Coordenadora: Simone dos 
Santos Paludo. Carga Horária total da ação: 52 horas. Período: 01 de junho de 2013 a 01 de 
fevereiro de 2014. 8. Relatório Final de Projeto de Extensão: Protagonizar para construir: um 
projeto de intervenção para adolescentes. Objetivo Geral: Proporcionar através das atividades 
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de interação, um espaço de diálogo e reflexão sobre a sexualidade, a violência sexual e a 
promoção da saúde, incentivando a prática do protagonismo juvenil. Coordenadora: Simone dos 
Santos Paludo. Carga Horária total da ação: 52 horas. Período: 01 de junho de 2014 a 31 de 
dezembro de 2014. 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 011/2018 da Câmara de Extensão foi aprovado por 
unanimidade pelos Conselheiros. b) Parecer: 012/2018. 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. Projeto de Extensão: Projeto Integrador das Ações de Extensão do Curso de 
Tecnologia em Eventos FURG SVP. Objetivo Geral: Integrar as ações de extensão do Curso de 
Tecnologia em Eventos no segundo semestre de 2018, propiciando diálogo e interlocução entre 
as escolas municipais, Universidade e comunidade do entorno de atuação do Campus FURG 
SVP. Coordenadora: Luciene Cristina Imes Baptista. Período: 01 de agosto de 2018 a 31 de 
dezembro de 2018. 2. Projeto de Extensão: Psicanálise, Palavra e Poética. Objetivo Geral: 
Promover a divulgação da psicanálise e suas interfaces com a literatura, a linguística e a poesia. 
Coordenador: Fabio Dal Molin. Período: Início 07 de agosto de 2018. 3. Projeto de Extensão: A 
produção e divulgação de documentos arquivísticos em ambientes online. Objetivo Geral: 
Capacitar os participantes para utilização das funcionalidades e recursos técnicos dos softwares 
e discutir suas aplicações na Arquivologia, bem como apresentar algumas experiências 
profissionais de arquivistas atuantes no mercado de trabalho que utilizam tais ferramentas. 
Coordenador: Dhion Carlos Hedlund. Período: 17 de setembro de 2018 a 05 de outubro de 2018. 
4. Projeto de Extensão: Formação e capacitação de beneficiários(as) do Programa Minha Casa 
Minha Vida Entidades, no Residencial Junção, Rio Grande. Objetivo Geral: Estabelecer um 
espaço de diálogo, criar um ambiente de escuta, fala e formação política junto aos beneficiários 
e beneficiárias do empreendimento (Residencial Junção). Coordenador: Cesar Augusto Ávila 
Martins. Período: 01 de agosto de 2018 a 31 de dezembro de 2018. 5. Projeto de Extensão: 
Centro de Estudos Psicológicos CEP-RUA. Objetivos: Desenvolver atividades de pesquisa, 
ensino e extensão com crianças, adolescentes e famílias em situação de risco social e pessoal, 
enfatizando aspectos psicológicos do desenvolvimento e a promoção de saúde. Coordenadora: 
Simone dos Santos Paludo. Início: 02 de abril de 2018. 6. Projeto de Extensão: Mini curso de 
Introdução a Estatística para Pesquisa em Psicologia. Objetivo Geral: Preparar estudantes para 
desenvolver habilidades estatísticas e desenvolver pesquisas quantitativas. Coordenadora: 
Simone dos Santos Paludo. Período: 11 de maio de 2018 a 07 de julho de 2018. 7. Projeto de 
Extensão: VII Congresso Internacional de Turismo do Extremo Sul – CITES. Objetivo Geral: 
Fomentar o debate entre o trade turístico, os estudantes dos cursos de turismo e a comunidade 
em geral a respeito do tema "Turismo e desenvolvimento regional". Coordenadora: Ligia 
Dalchiavon. Período: 20 de agosto de 2018 a 31 de outubro de 2018. 8. Projeto de Extensão: 
Cinema, desejo, olhar. Objetivo Geral: Propor um espaço de debate sobre a experiência 
cinematográfica a partir do referencial da psicanálise e os conceitos de olhar e desejo. Fabio Dal 
Molin. Período: 07 de agosto de 2018 a 04 de dezembro de 2018. 9. Relatório Final de Evento: 
Evento dos 10 anos do Curso de Arquivologia. Objetivo Geral: Promover a realização do evento 
de celebração dos 10 anos do curso de Arquivologia, buscando valorizar, difundir e preservar a 
memória institucional, por meio de pesquisas e do compartilhamento das vivências de 
professores, arquivistas, alunos e egressos. Coordenadora: Elisangela Gorete Fantinel. Período: 
01 de março de 2018 a 11 de junho de 2018. De acordo com a coordenadora o evento atingiu os 
objetivos propostos inicialmente. 10. Relatório parcial de Evento: Mateando com o Latur. 
Objetivo Geral: Promover a iniciativa do Laboratório de Pesquisa em Turismo – LATUR que visa 
estimular a troca de conhecimento cientifico na área de hospitalidade envolvendo a comunidade 
acadêmica do curso de Bacharelado em Turismo e demais cursos da FURG e comunidade de 
Santa Vitória do Palmar. Coordenadora: Bibiana Schiavini Gonçalves. Periodo: 07 de agosto de 
2017 a 04 de julho de 2018. De acordo com a coordenadora o evento até aquele momento atingiu 
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os objetivos propostos inicialmente. 11. Relatório final de Evento: Mateando com o Latur. 
Objetivo Geral: Promover a iniciativa do Laboratório de Pesquisa em Turismo – LATUR que visa 
estimular a troca de conhecimento cientifico na área de hospitalidade envolvendo a comunidade 
acadêmica do curso de Bacharelado em Turismo e demais cursos da FURG e comunidade de 
Santa Vitória do Palmar. Coordenadora: Bibiana Schiavini Gonçalves. Período: 07 de agosto de 
2017 a 04 de julho de 2018. De acordo com a coordenadora o evento atingiu os objetivos 
propostos inicialmente. 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 012/2018 da Câmara de Extensão foi 
aprovado por unanimidade pelos Conselheiros. 5) Câmara de Pesquisa: a) Parecer: 008/2018. 
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: 1. Indústria e território Brasil: a estrutura empresarial de processamento de 
pescado da aqüicultura no Rio Grande do Sul (RS). Objetivos: O objetivo central é verificar 
as conexões entre os usos do território e as mudanças ocorridas na constituição das empresas 
que realizam a industrialização de produtos da aqüicultura nos primeiros anos do século XXI no 
RS, em relação a suas gêneses e diversificações, as escalas e escopo da produção, fluxos 
comerciais e as relações com as políticas estatais. Analisar-se-á os processos de reestruturação, 
bem como as políticas de ajuste estrutural na dinâmica e nas interconexões dos processos 
locais-regionais com os processos gerais do desenvolvimento econômico. Coordenador: César 
Augusto Avila Martins. Período de Execução: 01/07/18 a 01/08/19. 2. Ensino de História e 
Currículo: a trajetória das políticas de regulação, seleção e avaliação dos livros didáticos 
no Brasil (1930-2018). Objetivos: Analisar o papel histórico das políticas de regulação, seleção 
e avaliação dos livros didáticos de História no Brasil para a constituição de uma concepção de 
currículo para o ensino de História, entre os anos de 1930 e 2018. Coordenadora: Julia Silveira 
Matos. Período de Execução: 01/08/2018 a 02/03/2019. 3. Cotas pra quê? Objetivos: Verificar 
e analisar as questões estruturais e pedagógicas nos currículos e nas políticas de permanência 
que refletem o acesso de estudantes ingressos por cotas raciais. Coordenadora: Cassiane de 
Freitas Paixão. Período de Execução: 06/08/18 a 06/05/19. Voto do Relator: a) Fundamentação: 
Os projetos de pesquisa propostos estão dentro das normas da Universidade Federal do Rio 
Grande - FURG, não havendo impeditivos para sua aprovação. b) Parecer: Tendo em vista o 
exposto, votamos pela aprovação dos projetos de pesquisa acima descritos. Posto em votação 
o parecer 008/2018 da Câmara de Pesquisa foi aprovado por unanimidade pelos Conselheiros. 
6) Assuntos Gerais: a) Curso de Licenciatura em Ciências EaD: A Diretora apresentou a 
demanda do curso de Licenciatura em Ciências EaD indicando o nome da professora Cassiane 
de Freitas Paixão para ministrar a disciplina 10565 - Diversidade Cultural e Relações Étnico-
Raciais no 2º semestre de 2018. A Direção ressaltou que a solicitação teve a aprovação da área 
de Sociologia. Posto em votação, foi aprovado pelo Conselho. b) Comemoração dos 50 anos 
da FURG: A TAE Bibiana Schiavini é membro da comissão organizadora das comemorações 
dos 50 anos da FURG. Ela solicitou que os Conselheiros e demais servidores participem 
indicando ideias de atividades para celebrar a data. As sugestões devem ser enviadas para o e-
mail: bibiana.schiavini@furg.br. c) Aprovação da CAPES: A Conselheira Priscila Gayer informou 
que os cursos de Turismo EaD e Sociologia não foram aprovados pela CAPES. d) Alteração 
Curricular da Psicologia: A Conselheira Denise Maria Maciel Leão apresentou a alteração 
curricular do Curso de Psicologia, havendo a necessidade de realizar pequenas modificações no 
Quadro de Sequência Lógica do curso. Nesse sentido, se fazem necessárias as seguintes 
alterações: a) Inclusão da disciplina “Saúde Coletiva” (09005) será oferecida como disciplina 
optativa do curso; b) A disciplina de Psicopatologia I (10525) será oferecida no 5º semestre; c) A 
disciplina de Psicopatologia II (10526) será oferecida no 6º semestre; d) A disciplina de 
Diagnóstico Clínico e Planejamento de Intervenção será oferecida no 7º semestre; e) A disciplina 
de Psicofarmacologia (16065) será oferecida no 8º semestre; f) Criação e inclusão no curso da 
disciplina optativa “Clínica e Política”, com as seguintes características: Lotação: ICHI; Código: 
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a determinar; Duração: Semestral; Caráter: Optativa; Localização no QSL: 4º semestre; Carga 
horária total: 60 horas; Carga horária semanal: 4 aulas; Créditos: 4; Sistema de avaliação: I; Pré-
requisito: Não; Impeditiva: Não; Ementa: Relações entre o fazer clínico do psicólogo e as políticas 
contemporâneas baseando-se na psicanálise lacaniana e filosofia. Indivíduo e sociedade. 
Teorias sobre a emergência da subjetividade. A concepção individualista da modernidade, novas 
tecnologias digitais, excesso de medicalização, normatização, populismo e hipnose. Crítica: 
sujeito, natureza e cultura. O sentimento de culpa e o mal-estar social. A complexidade do 
psiquismo humano. O reducionismo racionalista da modernidade. O inconsciente e o social. 
Práticas clínicas. Metodologias. Equivalência: não possui disciplina equivalente. Posta em 
votação a alteração foi aprovada por unanimidade pelos Conselheiros. d) Sugestão de melhoria 
nos pareceres das Câmaras: O Conselheiro Jarbas Greque Acosta destacou a necessidade de 
rever a forma de apresentação dos pareceres das Câmaras do Conselho, especialmente, os que 
analisam os relatórios finais de projetos, com vistas a ter uma análise mais aprofundada quanto 
ao alcance dos objetivos e resultados dos projetos. A Conselheira Denise Maria Maciel Leão 
concordou com a posição do Conselheiro. Nesse contexto, a Diretora solicitou que o Conselheiro 
Jarbas apresentasse ao Conselho um modelo de relatório. Posto em votação a solicitação foi 
aprovada por unanimidade pelos Conselheiros. e) Seminário CIAP: A Conselheira Ligia 
Dalchiavon, em nome dos servidores do Campi de SVP, justificou que eles não poderão participar 
do seminário pois não há transporte disponível para trazê-los. Destacou ainda que houveram 
modificações quanto ao processo de reserva de veículos e não há mais como realizar 
agendamentos de viaturas. f) Curso de Biblioteconomia EaD: A professora Angélica Conceição 
Dias Miranda agradeceu o apoio da Direção do ICHI, na pessoa da Diretora, por todo apoio para 
que a proposta do Curso de Biblioteconomia EaD fosse aprovado pela CAPES. A Diretora 
mencionou a importância do trabalho em equipe e ressaltou ainda o empenho da Direção em 
trabalhar em prol de todas as áreas. g) Seminário de Avaliação Interna: A Diretora relembrou 
a importância da participação de todos os servidores no Seminário e que a colaboração do 
Instituto refletirá na elaboração do Plano de Desenvolvimento Institucional da FURG. 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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