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Aos nove dias do mês de outubro 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: Artur Henrique Franco 
Barcelos, Dhion Carlos Hedlund, Angélica Conceição Dias Miranda, Susana Maria Veleda da 
Silva, Francisco das Neves Alves, 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, Elisangela 
Gorete Fantinel, Paulo Afonso Pires Junior, Sibelle Cardia Nunes Cruz, Edna Karina da Silva Lira, 
Carla Imaraya Meyer de Felippe e Rúbia Cristina da Silva Passos. 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 049/2018: Assunto: Comissão 
examinadora de progressão funcional. Relatório: A Direção do ICHI recebeu para análise e 
parecer a composição da comissão examinadora para progressão funcional à classe de 
Professor Associado do ICHI. A comissão foi composta com os seguintes nomes como titulares: 
Adriana Kivanski de Senna, Jussara Mantelli, Susana Inês Molon e Derocina Campos Sosa como 
suplente. A referida comissão atuará nos processos de progressão docente à classe de professor 
Associado do ICHI até 31/12/2018. Conclusão: Pelo exposto, indicamos para aprovação a 
composição da comissão examinadora para progressão funcional à classe de Professor 
Associado do ICHI. A comissão fica assim composta com os seguintes nomes como titulares: 
Adriana Kivanski de Senna, Jussara Mantelli, Susana Inês Molon e Derocina Campos Sosa 
como suplente. Posta em votação, a Indicação 049/2018 foi aprovada por unanimidade pelos 
Conselheiros. b) Indicação 050/2018: Assunto: Composição de bancas para a MPU. 
Relatório: A Direção do ICHI recebeu para análise e parecer a composição das bancas para a 
17ª Mostra de Produção Universitária- MPU/FURG 2018 conforme planilha enviada a 
organização do evento. Conclusão: Pelo exposto, indicamos para aprovação a composição das 
bancas para a 17ª Mostra de Produção Universitária- MPU/FURG 2018 conforme planilha 
enviada a organização do evento. Posta em votação, a Indicação 050/2018 foi aprovada por 
unanimidade pelos Conselheiros. A profª Angélica Conceição Dias Miranda destacou que os 
estudantes da Biblioteconomia só puderam participar do evento pois os trabalhos foram 
apresentados no horário do curso, caso contrário não seria possível a participação pois nos 
demais turnos os estudantes muitas vezes realizam estágios e outras atividades que os impedi 
de participar da MPU. O Prof Anselmo Alves Neetzow relatou que foi proponente da oficina 
intitulada "Ver, Pensar e Escrever História: Diferentes olhares para diferentes escritas", atividade 
que contaria com a presença de alunos da graduação que fazem parte do grupo de estudos 
sobre a Historiografia, enquanto auxiliares na execução da oficina. A inscrição foi feita 
respeitando o período estabelecido para a submissão e recebeu o número 92 enquanto número 
de inscrição. O prof. Anselmo relata, ainda, que acompanhou os resultados das homologações 
das inscrições de outras oficinas, bem como, a abertura do período de inscrições de interessados 
em participar das oficinas, enquanto que, a oficina pelo referido professor proposta permanecia 
com o status de "Aguardando Homologação". Entretanto, somente no dia 28 de setembro é que 
recebeu um e-mail da organização da MPU informando que o status da oficina passou a ser 
"Homologada" e em um outro e-mail, na mesma data, contendo duas listas em anexo. A primeira 
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lista eram oficinas homologadas e a segunda era a lista de inscritos em cada oficina, além de um 
e-mail explicativo de como proceder para o controle de frequência e outros procedimentos 
burocráticos. Ao verificar tais listas, o prof. Anselmo pode observar que não constava, em 
nenhuma delas, a oficina que havia proposto causando imenso desconforto. Por fim, no dia 
01/10, data que iniciaram as atividades da MPU, o prof. Anselmo recebeu um e-mail da comissão 
organizadora da MPU informando ter havido um erro no e-mail do dia 28/9 e que o status da 
oficina por ele proposta era de "Aguardando Homologação". O prof. Anselmo entrou em contato 
duas vezes, por e-mail, durante todo este processo para buscar informações sobra a 
homologação ou não da tão aqui falada oficina e nunca obteve resposta por parte da comissão 
organizadora. c)  Indicação 051/2018: Assunto: Acordo de Cooperação. Relatório: A Direção 
do ICHI recebeu para análise e parecer a proposta de acordo de cooperação entre a FURG e a 
Universidade da Madeira UMA/ Portugal encaminhado pela professora Carla Imaraya Meyer de 
Felippe que envolve ações de intercâmbios entre as aduas instituições. O referido acordo atende 
as normas exigidas para tal processo e apresenta a documentação necessária para a sua 
efetivação. Conclusão: Pelo exposto, indicamos para aprovação a proposta de acordo de 
cooperação entre a FURG e a Universidade da Madeira UMA/ Portugal. Posta em votação, a 
Indicação 051/2018 foi aprovada por unanimidade pelos Conselheiros. d) Indicação 052/2018: 
Assunto: Criação, oferta e extinção de disciplinas. Relatório: A Direção do ICHI recebeu para 
análise e parecer a solicitação da criação da disciplina Sociologia Aplicada à Administração do 
curso de Administração que está passando por alteração curricular. A disciplina apresenta as 
seguintes características: 1) Sociologia Aplicada à Administração; Lotação: ICHI; Duração: 
semestral; Carga Horária: 30hs; Créditos: 02; Caráter: Obrigatória; Sistema de Avaliação: I; 
Semestre de oferta: 1º; Ementa: O que é Sociologia, contexto histórico do surgimento da 
Sociologia, O Iluminismo e o Positivismo. A sociologia como ciência, integração social conflito e 
transformação. O método compreensivo, teorias sociológicas contemporâneas, instituições 
sociais. Análises concretas sobre a sociedade. 2) Oferta de disciplinas; 2019.1 Sociologia 
Aplicada à Administração, 1º período; 2019.1 Psicologia Aplica à Administração (código 09047), 
2º período; 2019.2 Psicologia Aplicada à Administração (código 09047); 2020.1 Sociologia 
Aplicada à Administração, 1º período; 2020.2 Psicologia Aplicada à Administração (código 
09047), 2º período; A partir de 2020.1 as ofertas serão 02 turmas para cada disciplina obrigatória 
por semestre. 3) Exclusão de disciplina; Exclusão da disciplina 05022 Geografia Econômica em 
2022.1. Conclusão: Pelo exposto, indicamos para aprovação as propostas de criação, oferta e 
exclusão de disciplina como segue: 1) Sociologia Aplicada à Administração; Lotação: ICHI; 
Duração: semestral; Carga Horária: 30hs; Créditos: 02; Caráter: Obrigatória; Sistema de 
Avaliação: I; Semestre de oferta: 1º; Ementa: O que é Sociologia, contexto histórico do 
surgimento da Sociologia, O Iluminismo e o Positivismo. A sociologia como ciência, integração 
social conflito e transformação. O método compreensivo, teorias sociológicas contemporâneas, 
instituições sociais. Análises concretas sobre a sociedade. 2) Oferta de disciplinas; 2019.1 
Sociologia Aplicada à Administração, 1º período; 2019.1 Psicologia Aplica à Administração 
(código 09047), 2º período; 2019.2 Psicologia Aplicada à Administração (código 09047); 2020.1 
Sociologia Aplicada à Administração, 1º período; 2020.2 Psicologia Aplicada à Administração 
(código 09047), 2º período; A partir de 2020.1 as ofertas serão 02 turmas para cada disciplina 
obrigatória por semestre. 3) Exclusão de disciplina; Exclusão da disciplina 05022 Geografia 
Econômica em 2022.1. Posta em votação, a Indicação 052/2018 foi aprovada por unanimidade 
pelos Conselheiros. e) Indicação 053/2018: Assunto: Projeto de Extensão. Relatório: A 
Direção do ICHI recebeu para análise e parecer a solicitação da apreciação do Projeto de 
Extensão intitulado: IX Semana Acadêmica da Arqueologia com o tema Semana Acadêmica da 
Arqueologia: Especial 10 anos, sob a coordenação do professor Artur Franco Barcelos que 
apresenta a seguinte justificativa: “A IX Semana Acadêmica do curso de Arqueologia, da 
Universidade Federal do Rio Grande – FURG, traz como temática a comemoração e reflexão 
acerca dos 10 anos de existência do curso nesta universidade. Através da elaboração de oficinas 
pelos próprios(as) alunos(as), o evento buscará aproximar os estudantes de diferentes 
semestres, assim como proporcionar o saber científico e didático entre eles(as). Além disso, o 
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evento é, também, visto como uma oportunidade de se compreender as mudanças que 
ocorreram, nesses 10 anos, tanto no curso de Arqueologia da FURG, quanto na profissão de 
Arqueólogo(a), por meio de uma roda de conversa com formados e formadas do curso, discutindo 
sobre suas experiências de profissionais”. O projeto está cadastrado no SisProj. Conclusão: Pelo 
exposto, indicamos para aprovação o projeto de extensão IX Semana Acadêmica da 
Arqueologia com o tema Semana Acadêmica da Arqueologia: Especial 10 anos. Posta em 
votação, a Indicação 053/2018 foi aprovada por unanimidade pelos Conselheiros. f) Indicação 
054/2018: Assunto: Edital de Seleção do PPGH. Relatório: A Direção do ICHI recebeu para 
análise e parecer o Edital de seleção do PPGH aprovado na última reunião do Comitê Assessor 
do Curso e seguiu orientações da PROPESP. O Edital é apresentado em anexo. Conclusão: Pelo 
exposto, indicamos para aprovação o Edital de seleção do PPGH apresentado em anexo. Posta 
em votação, a Indicação 054/2018 foi aprovada por unanimidade pelos Conselheiros. A Diretora 
recebeu o assunto Eleições no conselho Federal de Biblioteconomia para discussão na reunião. 
A Professora Angélica Conceição Dias Miranda informou que está aberto o pleito para o envio 
da candidatura de professores ao CFB e que estes concorrem através de sorteio. Informou que 
conforme a RESOLUÇÃO CFB N. 202/2018. Dispõe sobre o Processo de Escolha dos Membros 
para Composição do Plenário do Conselho Federal de Biblioteconomia, todas escolas/curso de 
Biblioteconomia poderão enviar candidaturas. Explicou que o assunto foi discutido na área da 
Biblioteconomia e que além do seu nome, não houve outros interessados em participar do 
processo de escolha.  A Diretora submeteu a votação o nome da Professora Angélica e este foi 
acolhido por unanimidade. Desta forma, a professora citada representará a Universidade Federal 
do Rio Grande nas eleições para Conselheira Federal no pleito citado. 2) Câmara 
Administrativa: a) Parecer: 025/2018. Assunto: Relatório de afastamento - Doutorado. 
Interessada: Roberta Pinto Medeiros. Relatora: Simone Emiko Sato. Relatório: A Câmara 
Administrativa do Pleno do Conselho do ICHI recebeu para análise e parecer o relatório nº 05 
referente ao 1º semestre de 2018 do afastamento para qualificação da professora Roberta Pinto 
Medeiros, junto à Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro – UNIRIO, em nível de 
doutorado. O relatório apresenta os dados da doutoranda: as disciplinas cursadas no primeiro 
semestre de 2018 (05), participação em eventos, números de créditos cursados até o momento 
(13), número de créditos restantes para integralização (33), situação da tese (em execução), 
assunto da tese, desenvolvimento da tese, avaliação da orientadora, a qual julga o período 
relatado como “muito bom” e data provável de conclusão do curso – Março de 2020. Voto da 
Relatora: Vota pela aprovação do Relatório de Afastamento para Doutorado da professora 
Roberta Pinto Medeiros, referente ao 1º semestre de 2018. Posto em votação o parecer 025/2018 
da Câmara Administrativa foi aprovado por unanimidade pelos Conselheiros. 3) Câmara de 
Ensino: a) Parecer: 039/2018. Assunto: Projeto de Ensino: Grupo de Estudos em Terapia 
Comportamental Dialética. Interessado: Paulo Gomes de Sousa Filho - ICHI – FURG. Relator: 
Artur Henrique Barcelos. Relatório: A Câmara de Ensino do Conselho do ICHI recebeu para 
análise e parecer o processo do Projeto de Ensino: Grupo de Estudos em Terapia 
Comportamental Dialética. No material recebido tem-se: a) o Formulário do SISPROG. Voto do 
Relator: a) Fundamentação: Projeto de Ensino: Grupo de Estudos em Terapia Comportamental 
Dialética com Objetivo geral de Desenvolver curso introdutório sobre Terapia Comportamental 
Dialética para estudantes de Psicologia da FURG e outras instituições da região e demais 
interessados. No formulário consta a justificativa, metodologia e a fundamentação teórica. 
Consta o Cronograma de execução: 13/09 a 06/11/2018. b) Parecer: Tendo em vista o exposto, 
voto pela APROVAÇÃO, em que pese o fato de esse parecer ter sido feito após a data de início 
da proposta apresentada. Posto em votação o parecer 039/2018 da Câmara de Ensino foi 
aprovado por unanimidade pelos Conselheiros. b) Parecer: 040/2018. Assunto: Projeto de 
Ensino: IV Semana Acadêmica de Hotelaria: O papel da Hotelaria Independente no cenário 
nacional X concorrência das redes. Interessada: Siuza Monteiro Guedes - ICHI – FURG. 
Relator: Artur Henrique Barcelos. Relatório: A Câmara de Ensino do Conselho do ICHI recebeu 
para análise e parecer o processo do Projeto de Ensino: IV Semana Acadêmica de Hotelaria: 
O papel da Hotelaria Independente no cenário nacional X concorrência das redes. No material 
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recebido tem-se: a) o Formulário do SISPROG. Voto do Relator: a) Fundamentação: Projeto de 
Ensino: IV Semana Acadêmica de Hotelaria: O papel da Hotelaria Independente no cenário 
nacional X concorrência das redes, com Objetivo geral de possibilitar a discussão sobre o tema 
da hotelaria individual através do contraponto da hotelaria das redes. No formulário consta a 
justificativa, metodologia e a fundamentação teórica. Consta o Cronograma e programação de 
execução: 05/11 a 09/11/2018. b) Parecer: Tendo em vista o exposto, voto pela APROVAÇÃO da 
proposta. Posto em votação o parecer 040/2018 da Câmara de Ensino foi aprovado por 
unanimidade pelos Conselheiros. c) Parecer: 041/2018. Assunto: Relatório de atividades: 
Semana Verde e de Integração. Interessado: Carlos Henrique Cardona Nery - ICHI – FURG. 
Relator: Artur Henrique Barcelos. Relatório: A Câmara de Ensino do Conselho do ICHI recebeu 
para análise o Relatório de Atividades da Semana Verde e de Integração. No material recebido 
tem-se: a) o Formulário do SISPROG. Voto do Relator: a) Fundamentação: A Semana Verde e 
de Integração funcionou como uma Semana Acadêmica integrada dos cinco cursos ofertados no 
campus de Santa Vitória do Palmar. Teve como temas a Educação Ambiental e o mercado de 
trabalho e tendências mercadológicas que as profissões desenvolvidas nos cursos apresentam, 
e suas relações com as questões ambientais. O relatório apresenta as dificuldades enfrentadas 
para coordenar datas e os cronogramas dos cursos, bem como os problemas de logística e local 
para a sua realização. Contudo, avalia que os objetivos foram atingidos e o público alvo foi 
alcançado. b) Parecer: Tendo em vista o exposto, voto pela APROVAÇÃO do Relatório de 
Atividades. Posto em votação o parecer 041/2018 da Câmara de Ensino foi aprovado por 
unanimidade pelos Conselheiros. 4) Câmara de Extensão: Os projetos da Câmara de Extensão 
não foram apreciados pois o presidente da Câmara, Conselheiro Vinícius Lisboa Nunes, não 
analisou e tampouco encaminhou para a análise dos demais membros. 5) Câmara de Pesquisa: 
a) Parecer: 010/2018. 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. Mineração no Bioma Pampa: atores, conflitos e 
disputas socioambientais. Objetivos: Analisar como se configuram as relações de 
sociabilidade, isto é, disputa, conflito e solidariedade entre os atores sociais em relação à 
instalação de empreendimentos de mineração em municípios da região do Bioma Pampa. 
Coordenador: Sérgio Botton Barcellos. Período de Execução: Início em 15/10/18. 2. Luta e 
Resistência na Fronteira Meridional do Brasil - Quilombo do Negro Lucas. Objetivos: O 
objetivo geral do projeto é escrever e compartilhar a história do Quilombo do Negro Lucas, 
através dos métodos e do olhar da Arqueologia, disponibilizando-a para a população em geral, 
principalmente para a população local, e para os grupos de excluídos, entre eles a população 
negra, construindo uma contra memória, em oposição à memória oficial e não oficial da cidade, 
que possa servir como referência na construção da memória da população negra na cidade do 
Rio Grande. Coordenadora: Beatriz Valladão Thiesen. Período de Execução: 01/08/2018 a 
31/12/2018. 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 010/2018 da Câmara de Pesquisa foi 
aprovado por unanimidade pelos Conselheiros. b) Parecer: 011/2018. Assunto: Relatório de 
Projeto de Pesquisa. Relator: Paulo Afonso Pires Junior. Relatório: A Câmara de Pesquisa do 
Conselho do ICHI recebeu, para análise e parecer, o Relatório do Projeto de Pesquisa abaixo 
elencado: 1. Mineração no Bioma Pampa: atores, conflitos e disputas socioambientais. 
Coordenador: Sérgio Botton Barcellos. Voto do Relator: a) Fundamentação: A Câmara de 
Pesquisa recebeu para análise e parecer o relatório com os respectivos resultados referente às 
atividades realizadas no projeto de pesquisa acima elencado. Após análise foi verificado que o 
relatório está de acordo com os padrões da Universidade Federal do Rio Grande e atendeu de 
forma satisfatória o que foi descrito no projeto. b) Parecer: Tendo em vista o exposto, votamos 
pela aprovação do relatório do projeto de pesquisa acima descrito. Posto em votação o parecer 
011/2018 da Câmara de Pesquisa foi aprovado por unanimidade pelos Conselheiros. 6) 
Assuntos Gerais: a) NEAI: A profª Carla imaraya Meyer de Felippe juntamente com a discente 
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Rúbia Cristina da Silva Passos apresentou o trabalho desenvolvido pelo NEAI, ressaltando a 
necessidade de transformar o laboratório em um centro transversal para atender a todos dentro 
da Universidade, não somente os discentes, mas também os servidores e terceirizados. 
Mencionou ainda a importância do NEAI tornar-se um órgão vinculado a Reitoria desvinculando-
se do ICHI. O Conselho acolheu a intenção do NEAI. b) Alteração do Projeto de Extensão da 
VII Semana Acadêmica do Curso de Arqueologia: O Conselheiro Prof José Alberione dos Reis 
a pedido do Coordenador do projeto Prof Martin Cesar Tempass informou que o projeto de 
extensão e o devido relatório final da VII Semana Acadêmica apresenta um equívoco com relação 
ao nome do projeto e seu período de execução. A VII Semana Acadêmica do Curso de 
Arqueologia deve ser alterada para VIII Semana Acadêmica e o período de execução ocorreu de 
30/10/2017 a 01/11/2017. c) Solicitação da Àrea de Geografia: A Coordenadora dos Cursos de 
Geografia em nome dos demais colegas sugere a Direção que seja disponibilizado o quantitativo 
da produção acadêmica dos docentes do ICHI. A Direção informou que tal demanda será 
discutida na próxima reunião do Conselho. 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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