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Aos onze dias do mês de setembro de 2018, às 14hrs, no Prédio da Psicologia – Sala 01, 
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, Jussara Mantelli, Denise Maria 
Maciel Leão, Derocina Alves Campos Sosa, José Alberione dos Reis, Rafael Aparecido Moron 
Semidão, Luiz Henrique Torres, Leni Beatriz Correia Colares, Elisangela Gorete Fantinel, Paulo 
Afonso Pires Junior, Sibelle Cardia Nunes Cruz, Edna Karina da Silva Lira , Aline Bastos Mendes, 
Mártin César Tempass, Vinícius Lisboa Nunes, Cassiane de Freitas Paixão, Vanderlise Machado 
Barão, Eduarda Lopes Machado, Felipe Pinto dos Santos, Ana Claudia Albuquerque Borella, 
Anderson de Oliveira Gomes, Yasmin Salau Jobim e Marcia Carvalho Rodrigues. 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 046/2018: Assunto: Projeto 
de Extensão. Relatório: A Direção do ICHI recebeu para análise e parecer o projeto de extensão 
intitulado: Atas de reuniões do Departamento de Biblioteconomia e História (DBH): preservação 
do patrimônio documental de responsabilidade da TAE Elisangela Gorete Fantinel. O projeto está 
devidamente cadastrado no SisProj com o detalhamento exigido. O período de execução é de 
10/9/2018 a 07/12/2018. Conclusão: Pelo exposto, indicamos para aprovação o projeto de 
extensão intitulado Atas de reuniões do Departamento de Biblioteconomia e História (DBH): 
preservação do patrimônio documental de responsabilidade da TAE Elisangela Gorete 
Fantinel. Posta em votação, a Indicação 046/2018 foi aprovada por unanimidade pelos 
Conselheiros. b) Indicação 047/2018: Assunto: Projetos de Ensino - Monitorias. Relatório: A 
Direção do ICHI recebeu para análise e parecer os projetos de ensino na categoria Monitorias, 
especificados abaixo: 1) Monitoria de Graduação para as disciplinas de História do Brasil I e 
Historiografia de responsabilidade do professor Anselmo Alves Neetzow. 2) Monitoria na 
disciplina de Introdução à Sociologia de responsabilidade do professor Sérgio Botton Barcellos. 
3) Monitoria em Laboratório de Pesquisa Histórica de responsabilidade do professor Matheus 
Barros da Silva. Todas as propostas foram devidamente cadastradas no SisProj. Conclusão: Pelo 
exposto, indicamos para aprovação os projetos de ensino/ monitorias: Monitoria de Graduação 
para as disciplinas de História do Brasil I e Historiografia; Monitoria na disciplina de 
Introdução à Sociologia; Monitoria em Laboratório de Pesquisa Histórica. Posta em 
votação, a Indicação 047/2018 foi aprovada por unanimidade pelos Conselheiros. c)  Indicação 
048/2018: Assunto: Alteração Curricular. Relatório: A Direção do ICHI recebeu para análise e 
parecer a proposta de alteração curricular do curso de Matemática Licenciatura que trata da 
alteração da disciplina 9437 Elementos sociológicos da Educação do 4º para o 7º semestre e da 
inclusão da disciplina 10776- Sociedade, Educação e Relações Étnico-Raciais no 7º semestre 
do curso como disciplina Obrigatória. A área de Sociologia se manifestou favoravelmente. 
Conclusão: Pelo exposto, indicamos para aprovação a proposta de alteração curricular do curso 
de Matemática Licenciatura que trata da alteração da disciplina 9437 Elementos sociológicos 
da Educação do 4º para o 7º semestre e da inclusão da disciplina 10776- Sociedade, 
Educação e Relações Étnico-Raciais no 7º semestre do curso como disciplina Obrigatória. 
A Direção, juntamente com a Área de Sociologia manifestaram ressalvas quanto a alteração das 
disciplinas do núcleo comum para o final do curso pois acreditam que tal situação prejudica a 
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formação pedagógica dos alunos. A Profª Cassiane de Freitas Paixão ressaltou que não há mais 
a obrigatoriedade das disciplinas do núcleo comum, o que existe é uma orientação de manter 
tais disciplinas. Posta em votação, a Indicação 048/2018 foi aprovada por unanimidade pelos 
Conselheiros. 2) Câmara Administrativa: a) Parecer: 022/2018. Assunto: Relatório de 
afastamento - Doutorado. Interessada: Evelin Melo Mintegui. Relatora: Simone Emiko Sato. 
Relatório: A Câmara Administrativa do Pleno do Conselho do ICHI recebeu para análise e 
parecer o relatório nº 04 referente ao 1º semestre de 2018 do afastamento para qualificação da 
professora Evelin Melo Mintegui, junto à Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), em 
nível de doutorado. O relatório apresenta os dados da doutoranda: as disciplinas cursadas no 
primeiro semestre de 2018 (2), publicação realizada, números de créditos cursados até o 
momento (21), número de créditos restantes para integralização (27), situação da tese 
(elaborando o plano), 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 2020. Voto da Relatora: Vota pela aprovação do Relatório de Afastamento para Doutorado da 
professora Evelin Melo Mintegui, referente ao 1º semestre de 2018. Posto em votação o parecer 
022/2018 da Câmara Administrativa foi aprovado por unanimidade pelos Conselheiros. b) 
Parecer: 023/2018. Assunto: Relatório de afastamento - Doutorado. Interessada: Luciana 
Souza de Brito. Relatora: Simone Emiko Sato. Relatório: A Câmara Administrativa do Pleno do 
Conselho do ICHI recebeu para análise e parecer o relatório nº 01 referente ao 1º semestre de 
2018 do afastamento para qualificação da professora Luciana Souza de Brito, junto à 
Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), em nível de doutorado. O relatório apresenta os 
dados da doutoranda: as disciplinas cursadas no primeiro semestre de 2018 (2), participação em 
eventos, números de créditos cursados até o momento (08), número de créditos restantes para 
integralização (14), situação da tese (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 2020. Voto da Relatora: Vota pela aprovação do 
Relatório de Afastamento para Doutorado da professora Luciana Souza de Brito, referente ao 1º 
semestre de 2018. Posto em votação o parecer 023/2018 da Câmara Administrativa foi aprovado 
por unanimidade pelos Conselheiros. c) Parecer: 024/2018. Assunto: Processo de Seleção 
2019 – PPGEO nível de Mestrado. Interessada: Prof.ª Simone Emiko Sato. Relator: Prof. Dhion 
Carlos Hedlund. Relatório: A Câmara Administrativa do Pleno do ICHI recebeu para análise e 
parecer, a Proposta de Edital de Seleção para composição da Turma de 2019 do Programa de 
Pós-Graduação em Geografia (PPGEO), nível Mestrado, registrada sob o nº 213/2018. Integram 
o dossiê os seguintes documentos: a) Memorando 76/2018 enviado à Direção do ICHI pela 
Coordenação do PPGEO - (fl. 1); b) Ata 05/2018 do Comitê Assessor do PPGEO que aprova a 
proposta de Edital de Seleção 2019 constante no dossiê (fl. 2); c) Proposta de Edital de Seleção 
2019 – PPGEO – Nível Mestrado (fls. 3 – 6). Voto do Relator: a) Fundamentação: Recebi para 
análise e parecer a solicitação referente à apreciação da proposta de Edital de Seleção 2019 do 
PPGEO, cuja Comissão de Seleção é composta por: prof. Dr. Éder Leandro Bayer Maier 
(Presidente); prof. Dr. Ulisses Rocha de Oliveira; prof.ª Dr. Jussara Mantelli; prof. Dr. Cesar 
Augusto Ávila Martins; prof.ª Leda Buonfiglio (suplente); e prof. Dr. Miguel da Guia Albuquerque 
(suplente). Serão disponibilizadas 17 vagas, distribuídas entre (11) onze professores e 2 (duas) 
linhas de pesquisa. A seleção conta com 4 (quatro) etapas: 1) Homologação das inscrições; 2) 
Análise do projeto; 3) Prova escrita de conhecimentos específicos; e 4) Prova de títulos. Quanto 
ao cronograma, o processo iniciará com a abertura do período de inscrições no dia 01/10/2018 
e a divulgação dos resultados finais será realizada até 12/12/2018. b) Parecer: O Relator, de 
posse da documentação apresentada, vota pela aprovação do Edital de Seleção 2019 do 
PPGEO, nível de Mestrado. Posto em votação o parecer 024/2018 da Câmara Administrativa foi 
aprovado por unanimidade pelos Conselheiros. 3) Câmara de Ensino: a) Parecer: 031/2018. 
Assunto: Projeto de Ensino: Oficina: política de extensão- FURG/SVP. Interessada: Bibiana 
Schiavini Gonçalves Toniazzo- ICHI – FURG. Relatora: Susana Maria Veleda da Silva. Relatório: 
A Câmara de Ensino do Conselho do ICHI recebeu para análise e parecer o processo do Projeto 
de Ensino: Oficina: política de extensão- FURG/SVP. No material recebido tem-se: 1) o 
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Formulário do SISPROJ. Voto da Relatora: a) Fundamentação: Projeto de Ensino: Oficina: 
política de extensão- FURG/SVP com Objetivo geral de realizar uma oficina sobre a Política de 
extensão da universidade para os acadêmicos dos cinco cursos ofertados no campus de Santa 
Vitória de Palmar. No formulário consta a justificativa, metodologia e a fundamentação teórica. 
Consta o Cronograma de execução da oficina: 10/09 a 24/09/2018. b) Parecer: Tendo em vista 
o exposto, voto pela APROVAÇÃO. Posto em votação o parecer 031/2018 da Câmara de Ensino 
foi aprovado por unanimidade pelos Conselheiros. b) Parecer: 032/2018. Assunto: Projeto de 
Ensino: Reprografia e Microfilmagem. Interessado: Bruno Henrique Machado ICHI – FURG. 
Relatora: Susana Maria Veleda da Silva. Relatório: A Câmara de Ensino do Conselho do ICHI 
recebeu para análise e parecer o processo do Projeto de Ensino: Reprografia e Microfilmagem. 
No material recebido tem-se: 1. o Formulário do SISPROJ. Voto do Relator: a) Fundamentação: 
o Projeto de Ensino: Reprografia e Microfilmagem tem como objetivo geral favorecer o 
aprendizado dos alunos matriculados na disciplina Reprografia e Microfilmagem do curso de 
Arquivologia a partir do desempenho de atividades didáticas por parte de uma aluna na condição 
de monitora voluntária. Não consta no formulário a justificativa, metodologia e a fundamentação 
teórica. Consta o Cronograma de execução: 13/09 a 06/12/2018: seleção de materiais e 
participação nas aulas da disciplina. b) Parecer: Tendo em vista o exposto, voto pela 
APROVAÇÃO. Posto em votação o parecer 032/2018 da Câmara de Ensino foi aprovado por 
unanimidade pelos Conselheiros. c) Parecer: 033/2018. Assunto: Projeto de Ensino: 
Monitoria voluntária na disciplina Planejamento e Organização de Arquivos. Interessado: 
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 processo 
do Projeto de Ensino: Monitoria voluntária na disciplina Planejamento e Organização de Arquivos 
do curso de Arquivologia. No material recebido tem-se: 1. o Formulário do SISPROJ. Voto da 
Relatora: a) Fundamentação: Projeto de Ensino: Monitoria voluntária na disciplina Planejamento 
e Organização de Arquivos com Objetivo geral de favorecer a assimilação crítica dos conteúdos 
ministrados por meio da atuação orientada de uma monitoria voluntária e contribuir com a 
diminuição da retenção e da evasão de alunos do curso. Não consta no formulário a justificativa, 
metodologia e a fundamentação teórica. Consta o Cronograma de execução: 13/09 a 
06/12/2018: Monitoria voluntária na disciplina Planejamento e Organização de Arquivos do curso 
de Arquivologia. b) Parecer: Tendo em vista o exposto, voto pela APROVAÇÃO. Posto em 
votação o parecer 033/2018 da Câmara de Ensino foi aprovado por unanimidade pelos 
Conselheiros. d) Parecer: 034/2018. Assunto: Solicitação de indicação de professor para 
atuar nas disciplinas 09618D – Psicologia da Educação I e 10801D – Elementos 
Sociológicos da Educação considerando a viabilidade da 5ª oferta do Curso de Pedagogia 
EAD - FURG. Interessada: Profa. Rita de Cássia Grecco dos Santos – Coordenadora do curso 
de Pedagogia EAD. Relatora: Elisângela Gorete Fantinel. Relatório: A Câmara de Ensino do 
Conselho do ICHI recebeu para análise e parecer o Memorando nº 126/2018 - IE da 
Coordenadora do Curso de Pedagogia EAD do Instituto de Educação, Profa. Rita de Cássia 
Grecco dos Santos, datado de 17 de julho de 2018, em que solicita ao Instituto de Ciências 
Humanas e da Informação a indicação de professor para ministrar as disciplinas 09618D – 
Psicologia da Educação I e 10801D – Elementos Sociológicos da Educação considerando a 
viabilidade da 5ª oferta do Curso de Pedagogia EAD, a partir no 2º semestre de 2019. Compõem 
o dossiê um e-mail da Profa. Leni Beatriz Correia Colares, responsável pela área de Sociologia, 
datado de 30 de agosto de 2018, em que esta dá ciência da demanda do Instituto de Educação 
e informa que quem atuará, a partir no 2º semestre de 2019, na disciplina 10801D – Elementos 
Sociológicos da Educação será o Prof. Matheus Muller. Quanto a indicação do professor para 
atuar na disciplina 09618D – Psicologia da Educação I, não há manifestação da área de 
Psicologia. Voto da Relatora: a) Fundamentação: Trata-se de demanda aprovada pela área de 
Sociologia e informado a Secretaria do ICHI, via e-mail. b) Parecer: de posse da documentação 
e da manifestação favorável da responsável pela área de Sociologia ficou definido que o Prof. 
Prof. Matheus Muller, atuará como docente, a partir no 2º semestre de 2019, na disciplina 10801D 
– Elementos Sociológicos da Educação para o Curso de Pedagogia EAD do Instituto de 
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Educação da FURG. Posto em votação o parecer 034/2018 da Câmara de Ensino foi aprovado 
por unanimidade pelos Conselheiros. e) Parecer: 035/2018. Assunto: Normas do Trabalho de 
Conclusão 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 do 
Trabalho de Conclusão do Curso de Bacharelado em Turismo, 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 005/2018 do NDE/Comitê Assessor do Curso 
de Bacharelado em Turismo, datada de 08 de agosto de 2018; b) Documento “Normas do 
Trabalho de Conclusão do Curso de Bacharelado em Turismo”. A solicitação da alteração das 
Normas do Trabalho de Conclusão do Curso de Bacharelado em Turismo é apresentada no 
documento “a”, Ata 005/2018 referente a reunião do NDE/Comitê Assessor do Curso, que 
consiste na discussão, ajustes e deliberação para o encaminhamento da Norma ao Conselho do 
ICHI, com as seguintes alterações e de acordo com o texto do documento: “foram realizadas a 
correção linguística do nome do Curso; tipos e formatos de trabalhos que caracterizam o TCC, 
como a inserção do modelo de projeto (por exemplo, projeto de marketing, interpretativo, plano 
de negócios, desenvolvimento turístico) com os quais os alunos trabalham em disciplinas do 
QSL; revisão dos formulários [...]; reelaboração da tabela de avaliação com  nova definição de 
itens a serem avaliados e o peso de cada um; ficou estabelecido o papel da coordenação de 
curso e do NDE na elaboração e divulgação do calendário semestral dos procedimentos de TCC, 
e também de estágio.” O documento “b”, denominado de “Normas do Trabalho de Conclusão do 
Curso de Bacharelado em Turismo” apresenta os fundamentos quanto às necessidades de 
alteração, levando-se em consideração “[...] o artigo 9º das Diretrizes Curriculares Nacionais do 
Curso de Graduação em Turismo instituídas pela Resolução da Comissão Nacional de Avaliação 
da Educação Superior (CONAES) nº 13, de 24 de novembro de 2006, e o Regimento do ICHI-
FURG, o Comitê Assessor do Curso de Turismo estabelece o Trabalho de Conclusão de Curso 
(TCC) como componente curricular obrigatório conforme prevê no Regulamento”. O documento 
“Normas do Trabalho de Conclusão do Curso de Bacharelado em Turismo” é composto por três 
capítulos e trinta e seis artigos, sendo que no anexo constam os documentos com modelo padrão 
para a formalização das etapas do processo do Trabalho de Conclusão de Curso. Voto do 
Relator: a) Fundamentação: A documentação apresentada, relativa a solicitação de alteração 
das Normas do Trabalho de Conclusão 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. 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 035/2018 da Câmara de Ensino foi aprovado por unanimidade pelos Conselheiros. f) 
Parecer: 036/2018. Assunto: Projeto de ensino “Seminários Sobre Interpretação”. 
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 “Seminários Sobre Interpretação”. O projeto está relacionado com a disciplina 
Seminário sobre Interpretação, do Curso de Psicologia e tem o objetivo de estudar as relações 
entre a psicanálise e a literatura através da poesia, da linguística e do cinema. Em sua 
metodologia o projeto prevê o desenvolvimento de atividades vivenciais, dinâmica de grupo, 
exibição e debate de filmes, produção escrita, leitura de poesia e dos textos psicanalíticos. O 
período de execução do projeto é de 07/08/2018 a 04/12/2018. No formulário gerado a partir do 
SISPROJ, constam informações acerca dos seguintes elementos: objetivos, justificativa, 
fundamentação teórica, referências bibliográficas, metodologia, 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 exposto, voto pela 
APROVAÇÃO. Posto em votação o parecer 036/2018 da Câmara de Ensino foi aprovado por 
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unanimidade pelos Conselheiros. g) Parecer: 037/2018. Assunto: Projeto de ensino “Projeto 
de apoio à pesquisa em Turismo do LATUR”. Interessados: Maurício Ragagnin Pimentel e 
Ligia Dalchiavon. 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 
“Projeto de apoio à pesquisa em Turismo do LATUR”. O objetivo principal do projeto é promover 
um espaço de apoio ao TCC em Turismo, instrumentalizando os discentes em habilidades 
básicas para a pesquisa acadêmica e possibilitando o diálogo e troca de experiências entre os 
discentes.  O projeto de ensino se constitui de um conjunto de quatro oficinas a se realizar no 
arco de tempo que vai de 12/09/2018 a 22/11/2018. As oficinas previstas são as seguintes: 
Oficina: formatação de trabalhos acadêmicos e gerenciamento de citações bibliográficas; Oficina: 
escrita de relatórios de pesquisa; Oficina: bases de dados, estatística descritiva e gráficos; e 
Oficina: análise qualitativa, codificação e triangulação. No formulário gerado a partir do SISPROJ, 
constam informações acerca dos seguintes elementos: objetivos, justificativa, fundamentação 
teórica, referências bibliográficas, metodologia, 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 do projeto de ensino, foram 
apresentados em formulário adequado e informam em detalhes os elementos necessários para 
se verificar a sua importância e exequibilidade. b) Parecer: Tendo em vista o exposto, voto pela 
APROVAÇÃO. Posto em votação o parecer 037/2018 da Câmara de Ensino foi aprovado por 
unanimidade pelos Conselheiros. h) Parecer: 038/2018. Assunto: Projeto de ensino 
“Utilização interativa das técnicas de informação e comunicação como auxílio às 
atividades de Ensino”. Interessada: Vera Torres das Neves. Relator: Rafael Aparecido Moron 
Semidão. Relatório: A Câmara de Ensino do Conselho do ICHI recebeu para análise e parecer o 
projeto de ensino “Utilização interativa das técnicas de informação e comunicação como auxílio 
às atividades de Ensino”. O projeto está relacionado à atuação de monitores em disciplinas do 
Curso de Psicologia e visa manter um bom desempenho e aumentar a aceitação das disciplinas 
da interface entre a psicologia e a biologia: psicologia da saúde, psicofisiologia e neurociência 
entre seus alunos. O período de execução do projeto é de 10/09/2018 a 31/12/2018, e as 
atividades a serem desempenhadas consistem em criar e atualizar material didático; criar 
materiais interativos no Moodle; orientar alunos que necessitem de orientação individual; e 
orientar a confecção de resenhas. No formulário gerado a partir do SISPROJ, constam 
informações acerca dos seguintes elementos: objetivos, justificativa, equipe executora e 
cronograma de execução. No material recebido tem-se: 1. Formulário do SISPROJ. Voto da 
Relatora: 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 exposto, voto 
pela APROVAÇÃO. Posto em votação o parecer 038/2018 da Câmara de Ensino foi aprovado 
por unanimidade pelos Conselheiros. 4) Câmara de Extensão: a) Parecer: 013/2018. 
Atividades de Extensão. Interessados: Professores e Técnicos Administrativos do ICHI. 
Relator: Rodrigo Santos de Oliveira. Relatório: A Câmara de extensão do Conselho do ICHI 
recebeu para análise e parecer os seguintes documentos: 1. Projeto de Extensão: I Colóquio 
Anual de Pós-Graduação em Geografia – FURG. Objetivo Geral: Realização do I Colóquio do 
Programa de Pós-Graduação em Geografia. Coordenadora: Simone Emiko Sato. Período: 05 de 
novembro de 2018 a 26 de novembro de 2018. 2. Projeto de Extensão: Semana de Bancas de 
Trabalhos de Conclusão do Curso de Turismo. Objetivo Geral: Estimular a participação da 
comunidade acadêmica nas sessões públicas de defesa dos Trabalhos de Conclusão de Curso 
do Bacharelado em Turismo da FURG. Coordenador: Maurício Ragagnin Pimentel. Período: 26 
de novembro de 2018 a 14 de dezembro de 2018. 3. Projeto de Extensão: Sistema de 
Gerenciamento Urbanístico – SiGUrb. Objetivo Geral: Fornecer informações sobre localização 
dos prédios e demais estruturas. Coordenadora: Carla Imaraya Meyer de Felippe. Período: Início 
em 01 de agosto de 2017. Baixado em diligência. 4. Relatório final de Evento: Oficina de 
História do Tempo Presente: República Democrática do Congo. Coordenador: Vanessa dos 
Santos Moura. Período: 30 de julho de 2018. De acordo com a coordenadora o evento atingiu os 
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objetivos propostos inicialmente. 5. Relatório Final de Evento: II Colóquio do PPGH: ensino de 
história diálogos transversais. Coordenador(a): Julia Silveira Matos. Período: 15 de agosto de 
2018 a 17 de agosto de 2018. De acordo com o documento o evento atingiu os objetivos 
propostos inicialmente. 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 013/2018 da Câmara de Extensão foi aprovado por 
unanimidade pelos Conselheiros com exceção do projeto Sistema de Gerenciamento Urbanístico 
– SiGUrb da coordenado pela Profª Carla Imaraya Meyer de Felippe que baixou em diligência 
para melhor explicar o objetivo geral do projeto. b) Parecer: 014/2018. Atividades de Extensão. 
Interessados: Professores e Técnicos Administrativos do ICHI. Relatora: Angélica Conceição 
Dias Miranda. Relatório: A Câmara de extensão do Conselho do ICHI recebeu para análise e 
parecer os seguintes documentos: 1. Projeto de extensão: Convênio entre a Justiça Federal e 
a Subseção Judiciária de Rio Grande (JFRG) e a Universidade Federal do Rio Grande. 2. 
Objetivo: Fornecer espaços para construção e compartilhamento de conhecimentos, 
experiências e vivências, abordando de forma teórica e prática os assuntos acadêmicos e 
profissionais dos envolvidos, com base no convênio celebrado entre Justiça Federal Subseção 
Judiciária de Rio Grande (JFRG) e a Universidade Federal do Rio Grande. Coordenador:  Dhion 
Carlos Hedlund. Período:11/09/2018 – 09/07/2023. 2. Projeto de extensão (Evento):  
Comemoração 10 anos Curso de Bacharelado Arqueologia. Objetivo: Comemorar os 10 anos de 
existência do Curso de Arqueologia na FURG, promovendo intercâmbios igualitários de 
experiências acadêmicas e socioculturais entre estudantes e pesquisadores/profissionais de 
reconhecimento internacional, abrindo espaço de diálogo com outros saberes visando discutir e 
ampliar bases intelectuais para (re) pensar o curso e sua atuação social. Coordenadora:  Beatriz 
Valadão Thiesen. Período: 01/11/2018 a 23/11/2018. 3. Projeto de extensão: Oficina de História 
& Cinema: Asterix, Obelix e o diário do Bárbaro. Objetivo:  O objetivo geral do projeto é que os 
alunos tenham um espaço para discutir questões referentes aos conteúdos das invasões 
Bárbaras do Cotidiano, tudo de forma a perscrutar a função social da educação superior nas 
suas mais amplas dimensões. Coordenadores: Vanessa dos Santos Moura e Anselmo Alves 
Neetzow. Período: 24/09/2018 a 05/11/2018. 4. Projeto de extensão: Centro de Agroecologia. 
Objetivo: Contribuir para a formação e continuidade de práticas que visem melhorar a qualidade 
alimentar através da produção e consumo de alimentos sadios. Coordenadora: Jussara Mantelli. 
Período: 01/03/2018 – 31/12/2018. 5. Projeto de extensão: Encontros e desencontros do 
NECO. Objetivo: Promover a aproximação dos alunos com as populações costeiras e/ou 
tradicionais. Coordenador: Martin Cesar Tempass. Período: 16/04/2018 – 30/11/2018. 6. 
Relatório de Projeto de extensão: II Ciclo de palestras em terapias contextuais e de terceira 
geração. Objetivo: Apresentar e discutir conceitos básicos sobre análise do comportamento.  
Atividade foi realizada com periodicidade semanal. Foram 8 encontros, 6 aconteceram na SEAD 
e 2 na sala 4115. Contou com 72 inscritos, 36 compareceram a todos os encontros, 46 em pelo 
menos um. Coordenador: Paulo Gomes de Sousa Filho. Período: 02/05/2018 – 20/06/2018. 7. 
Projeto de extensão: XX Semana Acadêmica do Curso de Biblioteconomia. Objetivo: Promover 
a integração dos discentes do Curso de Biblioteconomia e a comunidade por meio de palestras, 
oficinas, mesa redonda e minicursos. Coordenadora: Geise Ribeiro. Período:  17/09/2018 - 
30/11/2018. 8. Projeto de extensão: Gerenciamento e consultoria em sistemas de informação. 
Objetivo: Promover curso sobre Gerenciamento e consultoria em sistemas de informação para a 
profissionais bibliotecários e discentes do curso de Biblioteconomia. Coordenadora: Geise 
Ribeiro. Período: 17/09/2018 - 31/12/2018. 9. Projeto de extensão: Amigos da leitura: projeto 
de contação de história e biblioterapia. Objetivo: Desenvolver atividades de leitura e hora do 
conto. Público: educação básica e idosos de asilos. Coordenadora: Geise Ribeiro. Período: 
17/09/2018- 31/12/2018. 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 
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providências cabíveis. Posto em votação o parecer 014/2018 da Câmara de Extensão foi 
aprovado por unanimidade pelos Conselheiros. A Profª Angélica Conceição Dias Miranda indicou 
para aprovação o Relatório final da XXV Semana Acadêmica de Geografia e V Semana Integrada 
do PPGeo. Pensar a Geografia: Gênese, Escopo e Pluralidade, sob coordenação da Profª 
Rossana Madruga Telles. Posto em votação o relatório foi aprovado por unanimidade pelos 
Conselheiros. 5) Câmara de Pesquisa: a) Parecer: 009/2018. 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. Saúde e Bem-
Estar do Servidor da Universidade Federal do Rio Grande – SABES FURG. Objetivos: O 
objetivo geral deste estudo é avaliar indicadores de saúde mental e bem-estar entre os Técnicos-
Administrativos em Educação (TAEs) da Universidade Federal do Rio Grande (FURG), bem 
como identificar os fatores laborais, socioeconômicos e demográficos associados. Coordenador: 
Lucas Neiva Silva. Período de Execução: 17/09/2018 a 20/12/2019. 2. O Trabalho Feminino na 
Aglomeração Urbana do Sul (AUSUL): diagnóstico e propostas de ações afirmativas no 
contexto de um mercado de trabalho emergente. Objetivos: Os objetivos elencados têm como 
meta principal a proposição de ações afirmativas relacionadas as desvantagens e desigualdades 
históricas vivenciadas por mulheres com agravante relativo a etnia/raça e a geração no mundo 
do trabalho formal e exercido no espaço urbano da AUSUL. Objetivos principais: a) elaborar um 
diagnóstico sobre a situação de trabalho ou emprego feminino (unidade estatística da CBO) nas 
grandes categorias de atividades do CNAE/IBGE na Aglomeração Urbana do Sul (AUSUL) 
considerando as relações de gênero, as questões étnico-raciais e geracionais; b) construir um 
banco de dados qualitativos com os depoimentos das trabalhadoras da AUSul; c) propor ações 
afirmativas para promover a autonomia econômica e financeira das mulheres e a implementação 
do trabalho decente na AUSUL com ênfase nos municípios de Rio Grande e Pelotas, principais 
municípios da região. Coordenadora: Susana Maria Veleda da Silva. Período de Execução: 
04/03/2013 a 31/08/2019. 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 009/2018 da 
Câmara de Pesquisa foi aprovado por unanimidade pelos Conselheiros. 6) Assuntos Gerais: a) 
Currículos Lattes para Revalidação dos Cursos EaD: A Diretora reforço a solicitação da 
PROGRAD quanto a entrega dos currículos. A Comissão avaliadora do MEC exigiu a 
disponibilidade dos currículos de todos os professores da Universidade. b) Página do Instituto 
na internet: A Diretora informou que está estudando a possibilidade de disponibilizar um espaço 
no site do ICHI para apresentação de todos os servidores através de um pequeno vídeo. Caso 
seja desenvolvido o projeto a Direção destaca que a participação será livre. c) Coordenação do 
Curso de Psicologia: A Conselheira Denise Maria Maciel Leão informou que a Profª Vera Torres 
da Neves atual Coordenadora do Curso está com problemas de saúde que acarreta no seu 
afastamento das atividades de Coordenação. O Coordenador Adjunto Augusto Duarte Faria irá 
assumir a Coordenação neste período. A Profª Marilene Zimmer se colocou à disposição para 
auxiliar no que for possível. d) MPU: A Coordenadora do Curso de Biblioteconomia solicita que 
as apresentações na MPU dos alunos do Curso não sejam colocadas no turno da noite, pois 
impedi que vários alunos participem do evento. Ainda destacou a importância de respeitar o 
horário do Curso para as apresentações.  O prof. Dhion pediu a palavra e manifestou a 
necessidade de constar no certificado dos alunos participantes da MPU a quantidade de horas 
de participação, principalmente para a contagem de horas de atividades complementares dos 
prováveis formandos, não havendo objeções pelos demais presentes quanto à essa 
manifestação. Tendo em vista assunto abordado na reunião do Conselho sobre a falta de prazo 
na entrega de documentos para reunião, a Prof. Angélica pediu a palavra e destacou a 
sobrecarga de trabalho dos coordenadores, aulas na graduação e na pós-graduação, projetos 
de ensino, pesquisa e extensão, orientação de Tccs e trabalhos da PG, participação em câmaras, 
organização do curso, sem apoio da instituição para tal. Compreende que há uma sobrecarga 
das funções da Coordenação e falta de apoio para execução de atividades. Sabe que por vezes 
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passam do prazo para entregar relatórios mas lembra que o servidor técnico administrativo 
exerce sua função e vai para casa, enquanto que um docente segue no terceiro turno para dar 
conta das tarefas. Ressaltou que fará o que pode dentro do prazo que tem. O Professor Dhion 
pediu a palavra e reiterou a fala da Professora Angélica dizendo como é difícil dar conta de tudo, 
que no momento está com 2 processos difíceis a serem relatados ao COEPEA e que não sabe 
como dar conta dentro do tempo exíguo que tem. d) Solicitação da Vanderlise Barão e dos 
estudantes do Curso de Arqueologia com relação ao LEPAN: A TAE apresentou, através de 
um Power Point, a situação calamitosa em que se encontra o LEPAN. As fotos demonstram o 
total descaso com o laboratório, houve e ainda há infestação de cupim, barata, rato, formiga. 
Salientou que tal situação afeta diretamente a formação dos alunos do Curso. Atualmente o 
acervo arqueológico encontra-se armazenado no chão pois não há mais móveis no local devido 
a infestação de cupins. Por último, destacou que os problemas de infraestrutura do Acervo, tanto 
quanto do atual Laboratório de Pré História - PRELA, que substitui o antigo LEPAN, estão 
acarretando no estancamento das pesquisas desenvolvidas por esta instituição de pesquisa, e 
da mesma foram prejudicando os estudantes e profissionais que lá trabalham no que diz respeito 
a formação prática desses alunos, que desenvolvem seus estágios nesses laboratórios, e 
também precisam do espaço físico em condições de funcionamento para realizarem as análises 
laboratoriais para a escrita de seus TCCs. A Direção informou que não possui recursos 
disponíveis para auxiliar o laboratório, destacou ainda o atraso na liberação do prédio do ICHI 
que possui um espaço para abrigar o laboratório. A aluna Ana Claudia, do 8º semestre, destacou 
que o problema é jurídico, perpassando a necessidade de troca de espaço. Ressaltou ainda a 
necessidade e responsabilidade da Universidade em tomar providências com relação ao 
LEPAN.O Conselho solicitou a técnica responsável pelo laboratório, Vanderlise Machado Barão 
que faça um relatório técnico para encaminhar a Administração Superior. 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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