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Aos treze dias do mês de novembro 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: Martin Cesar Tempass, 
Dhion Carlos Hedlund, Angélica Conceição Dias Miranda, Susana Maria Veleda da Silva, Rodrigo 
Santos de Oliveira, Thais Gomes Torres, Cassiane de Freitas Paixão, Ligia Dalchiavon, Anselmo 
Alves Neetzow, Jussara Mantelli, Denise Maria Maciel Leão, Derocina Alves Campos Sosa, José 
Alberione dos Reis, Rafael Aparecido Moron Semidão, Rossana Madruga Telles, Luiz Henrique 
Torres, Maurício Ragagnin Pimentel, Elisangela Gorete Fantinel, Sibelle Cardia Nunes Cruz e 
Edna Karina da Silva Lira. 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 055/2018: Assunto: Propostas de Extensão. Relatório: A Direção do ICHI 
recebeu para análise e parecer as propostas de Extensão conforme segue de responsabilidade 
da professora Carla Imaraya Meier de Felippe. São eles: Laboratório de Acessibilidade e 
Mobilidade Urbana – LAMU; Sala de Recursos Multifuncionais SRM; Grupo Acessibilidade; 
LabNEAI- Laboratório do Núcleo de Ações Inclusivas; Projeto Costura- Banco de dados online; 
Centro de estimulação recreativa CER Criança. Todas as propostas estão devidamente 
cadastradas no SisProj onde apresentam o detalhamento de todas as ações atinentes às 
referidas propostas. Conclusão: Pelo exposto, indicamos para aprovação as propostas de 
Extensão intituladas: Laboratório de Acessibilidade e Mobilidade Urbana – LAMU; Sala de 
Recursos Multifuncionais SRM; Grupo Acessibilidade; LabNEAI- Laboratório do Núcleo de 
Ações Inclusivas; Projeto Costura- Banco de dados online; Centro de estimulação 
recreativa CER Criança todas coordenadas pela professora Carla Imaraya Meyer de Felippe. 
Posta em votação, a Indicação 055/2018 foi aprovada por unanimidade pelos Conselheiros. b) 
Indicação 056/2018: Assunto: Proposta de Extensão. Relatório: A Direção do ICHI recebeu 
para análise e parecer a proposta de Extensão nomeada Exposição: arqueologia da região de 
Mostardas e Tavares a pré-história da costa central do RS coordenada pela TAE Vanderlise 
Machado Barão. A proposta está devidamente cadastrada no SisProj onde apresenta o 
detalhamento de todas as ações atinentes à referida proposta, com o período de execução da 
mesma entre 15/11 a 18/11 de 2018. Conclusão: Pelo exposto, indicamos para aprovação a 
proposta de Extensão intitulada Exposição: arqueologia da região de Mostardas e Tavares a 
pré-história da costa central do RS. Posta em votação, a Indicação 056/2018 foi aprovada por 
unanimidade pelos Conselheiros. c)  Indicação 057/2018: Assunto: Proposta de Extensão. 
Relatório: A Direção do ICHI recebeu para análise e parecer a proposta de Extensão referente à 
palestra com o professor Norton Corrêa intitulada: O Batuque do Rio Grande do Sul coordenada 
pelo professor Rodrigo Marques Leistner. A ação será desenvolvida entre 07/11 a 21/11 com a 
palestra agendada para o dia 21/11. A proposta está devidamente cadastrada no SisProj onde 
apresenta o detalhamento de todas as ações atinentes à referida proposta. Conclusão: Pelo 
exposto, indicamos para aprovação a proposta de Extensão   referente à palestra com o 
professor Norton Corrêa intitulada: O Batuque do Rio Grande do Sul. Posta em votação, a 
Indicação 057/2018 foi aprovada por unanimidade pelos Conselheiros. d) Indicação 058/2018: 
Assunto: Relatório de proposta de Extensão. Relatório: A Direção do ICHI recebeu para 
análise e parecer o relatório da proposta de expensão intitulada Educação Ambiental para os 
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servidores terceirizados do Campus de Santa Vitória do Palmar coordenado pelo professor 
Carlos Henrique Cardona Nery que consistiu em um curso oferecido aos trabalhadores 
terceirizados e que contemplou 9 desses trabalhadores. A referida ação faz parte das ações 
ambientais desenvolvidas pela Universidade a atingiu os objetivos propostos. Conclusão: Pelo 
exposto, indicamos para aprovação o relatório da proposta de expensão intitulada: Educação 
Ambiental para os servidores terceirizados do Campus de Santa Vitória do Palmar. Posta 
em votação, a Indicação 058/2018 foi aprovada por unanimidade pelos Conselheiros. e) 
Indicação 059/2018: Assunto: Participação em Curso de Especialização. Relatório: A 
Direção do ICHI recebeu para análise e parecer a solicitação do professor Paulo Roberto Munhoz 
para participar do curso de Especialização em Gestão de Operações e Logística do ICEAC. A 
área de Psicologia se manifestou favoravelmente. Conclusão: Pelo exposto, indicamos para 
aprovação a participação o professor Paulo Roberto Munhoz para participar do curso de 
Especialização em Gestão de Operações e Logística do ICEAC. Posta em votação, a 
Indicação 059/2018 foi aprovada por unanimidade pelos Conselheiros. f) Indicação 060/2018: 
Assunto: Abertura de Concurso Público. Relatório: A Direção do ICHI recebeu para análise e 
parecer a solicitação da abertura do Concurso Público da área da Biblioteconomia. A solicitação 
vem ancorada no formulário de abertura em anexo que atende a Instrução Normativa 02/2016. 
Conclusão: Pelo exposto, indicamos para aprovação a solicitação da abertura do Concurso 
Público da área da Biblioteconomia descrita abaixo. Posta em votação, a Indicação 060/2018 foi 
aprovada por unanimidade pelos Conselheiros. g) Indicação 061/2018: Assunto: Atuação 
docente no PPGH. Relatório: A Direção do ICHI recebeu para análise e parecer a solicitação da 
coordenação do PPGH para que os professores Marlon Borges Pestana e José Carlos Cardozo 
atuem como docentes permanentes no PPGH. Os professores aceitaram participar do referido 
mestrado e a área de História acatou a solicitação. Conclusão: Pelo exposto, indicamos para 
aprovação a solicitação da atuação dos professores Marlon Borges Pestana e José Carlos 
Cardozo para atuarem como docentes permanentes no PPGH, desde que não haja prejuízo das 
atividades desenvolvidas na graduação. Posta em votação, a Indicação 061/2018 foi aprovada 
por unanimidade pelos Conselheiros. h) Indicação 062/2018: Assunto: Banca de professor 
Tituar. Relatório: A Direção do ICHI recebeu para análise e parecer a solicitação da composição 
da banca para progressão docente à classe de Professor Titular do professor José Vicente de 
Freitas com os seguintes nomes: Prof. Dr. Francisco das Neves Alves (ICHI/FURG) – Presidente, 
Profª Drª Maria Letícia Mazzuchi Ferreira (UFPEL); Prof. Dr. Valdo Hermes de Lima Barcelos 
(UFSM); Profª Drª Silvia Helena Martins (USP) e Prof. Dr. Marcos Sorrentino (ESALQ/USP) – 
SUPLENTE. Conclusão: Pelo exposto, indicamos para aprovação a composição da banca para 
progressão docente à classe de Professor Titular do professor José Vicente de Freitas com os 
seguintes nomes: Prof. Dr. Francisco das Neves Alves (ICHI/FURG) – Presidente; Profª Drª 
Maria Letícia Mazzuchi Ferreira (UFPEL); Prof. Dr. Valdo Hermes de Lima Barcelos (UFSM); 
Profª Drª Silvia Helena Martins (USP) e Prof. Dr. Marcos Sorrentino (ESALQ/USP) – 
SUPLENTE. Posta em votação, a Indicação 062/2018 foi aprovada por unanimidade pelos 
Conselheiros. i) Remoção do Prof Fernando Comiran:  A Diretora informou ao Conselho a 
intenção do Prof Fernando Comiran de trocar de lotação, do ICHI para a FADIR, destacou que a 
remoção só realizar-se-á mediante a disponibilidade de uma vaga da FADIR para o ICHI. O Prof 
Fenando Comiran afirmou que enquanto não houver a liberação da vaga pela FADIR para a área 
de hospitalidade ele não deixará o ICHI. 2) Câmara Administrativa: a) Parecer: 026/2018. 
Assunto: Relatório de afastamento - Doutorado. Interessado: Jaciel Gustavo Kunz. Relator: 
Dhion Carlos Hedlund. 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 do professor Jaciel Gustavo Kunz, junto à Universidade Federal do Rio Grande 
do Sul - UFRGS, em nível de doutorado. O relatório apresenta os dados do doutorando: as 
disciplinas cursadas no primeiro semestre de 2018 (03), participação em eventos, números de 
créditos cursados até o momento (09), número de créditos restantes para integralização (36), 
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 
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curso – março de 2021. Voto do Relator: Vota pela aprovação do Relatório de Afastamento para 
Doutorado do professor Jaciel Gustavo Kunz, referente ao 1º semestre de 2018. Posto em 
votação o parecer 026/2018 da Câmara Administrativa foi aprovado por unanimidade pelos 
Conselheiros. b) Parecer: 027/2018. Assunto: Relatório de afastamento - Doutorado. 
Interessado: Rodrigo Aquino de Carvalho. Relator: Dhion Carlos Hedlund. Relatório: A Câmara 
Administrativa do Pleno do Conselho do ICHI recebeu para análise e parecer o relatório nº 07 
referente ao 1º semestre de 2018 do afastamento para qualificação do professor Rodrigo Aquino 
de Carvalho, junto à Universidade Federal do Rio Grande do Sul - UFRGS, em nível de 
doutorado. O relatório apresenta os dados do doutorando: as disciplinas cursadas no primeiro 
semestre de 2018 (02), participação em eventos, números de créditos cursados até o momento 
(42), número de créditos restantes para integralização (00), situação da tese (execução - 
elaborando o relatório final), situação da qualificação (aprovado em maio de 2018), 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 – março de 2019. Voto do Relator: Vota pela 
aprovação do Relatório de Afastamento para Doutorado do professor Rodrigo Aquino de 
Carvalho, referente ao 1º semestre de 2018. Posto em votação o parecer 027/2018 da Câmara 
Administrativa foi aprovado por unanimidade pelos Conselheiros. c) Parecer: 028/2018. 
Assunto: Afastamento para o Estágio Pós-Doutoral da Profª Jussara Mantelli. Interessada: 
Jussara Mantelli. Relatora: Sibelle Cardia Nunes Cruz. Relatório: A Câmara Administrativa do 
Pleno do Conselho do ICHI recebeu para análise e parecer o processo 23116.009500/2018-42 
referente ao afastamento para Estágio Pós-Doutoral da professora Jussara Mantelli durante o 
período de 01/07/2019 a 28/02/2020 junto a Università di Bologna - Itália. Encontram-se no 
processo os documentos abaixo relacionados: Solicitação de Afastamento para realização de 
Estágio Pós-Doutoral; Carta de aceite da Università di Bologna e da supervisora do estágio Pós-
Doutoral assinadas em 10 de Julho de 2018; Declaração e mapa de tempo de serviço; Projeto 
de Pesquisa para o Pós-Doutorado; Documento de solicitação de afastamento para realização 
de estágio Pós-Doutoral; Termo de compromisso por Afastamento de Servidor em Instituição 
Estrangeira; Ata 07/2017 do Comitê Assessor do Curso de Geografia datada de 04/01/2018. Voto 
da Relatora: a) Fundamentação: A relatora verificou todos os documentos anexados ao processo 
e constatou que se enquadram na primeira fase para deliberação e encaminhamento de 
afastamento do docente para estágio pós-doutoral, conforme Deliberação do COEPE 19/2008. 
A Professora Jussara Mantelli irá se afastar no período de 01/07/2019 a 28/02/2020 junto a 
Università di Bologna - Itália. b) Parecer: A relatora vota pela aprovação do afastamento da 
professora Jussara Mantelli para Estágio Pós-Doutoral junto a Università di Bologna - Itália, no 
período de 01/07/2019 a 28/02/2020. Posto em votação o parecer 028/2018 da Câmara 
Administrativa foi aprovado por unanimidade pelos Conselheiros. d) Parecer: 029/2018. 
Assunto: Concurso Público Edital 08/2018 – Área de Sociologia. Interessada: Profª Leni 
Beatriz Correia Colares - Presidente da Banca. Relatora: Sibelle Cardia Nunes Cruz. Relatório: 
A Câmara Administrativa do Pleno do ICHI recebeu para análise e parecer, o processo nº 
23116.002237/2018-61, relativo ao Concurso Público para docente, de cargo efetivo, realizado 
pelo ICHI, com as seguintes características: Quantidade de vagas: 01 (uma) para atuar no 
Campus de Santa Vitória do Palmar; Origem da vaga: Remoção do Prof Cristiano Ruiz Engelke 
do campus de Santa Vitória do Palmar para a sede da FURG – Campus Carreiros; Classe: 
Adjunto A, Nível I; Regime de Trabalho: 40 horas/DE; Área do conhecimento: Sociologia; 
Matérias/Disciplinas: Turismo e Sociedade, Meio Ambiente e Sustentabilidade, Políticas 
Públicas do Turismo, Antropologia do Turismo. Requisitos: Doutorado em Ciências Sociais ou 
Doutorado em Sociologia. Integram o processo os seguintes documentos: Formulário de 
solicitação de abertura de edital para concurso público (fl. 01); Programa das provas (fl. 02); Ata 
nº 02/2018 - ICHI, que aprova a abertura do concurso público (fls. 03-05);Folha de despacho (fl. 
06); Portaria 743/2018 que designou os membros da Banca Examinadora (fl. 07); Ata 11/2017 
que trata da remoção do Prof Cristiano Ruiz Engelke (fls. 08-12); Folha de Despacho com 
instrução da PROGEP/DDP informando que concurso será para preencher o código de vaga 
318.196 referente a aposentadoria do Prof Luis Fernando Minasi (fl 13); Solicitação de Parecer 
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de Edital e o Extrato de Edital (fl. 14); Minuta do Edital do concurso público (fls. 15-18); Minuta 
do Extrato do Edital do concurso público (fl. 19); Encaminhamento do parecer PGF/PRF-
4/PF/FURG, despacho nº 00208/2018 (fl. 20); Parecer PGF/PRF-4/PF/FURG, parecer nº 
00204/2018 (fls. 21-22); Despacho da PROGEP encaminhando o processo à Reitoria para 
assinatura do edital (fl. 23); Edital nº 08 – Concurso Público, de 17 de abril de 2018 (fls. 24-27); 
Extrato do Edital nº 08 – Concurso Público, de 17 de abril de 2018 (fl. 28); Publicação do Edital 
nº 08 no Diário Oficial da União de 23 de abril de 2018 (fls. 29-30); Divulgação de abertura de 
Concurso Público nos jornais Agora e Correio do Povo (fls. 31-32); Retificação do Edital, onde 
se lê: Requisito mínimo para ingresso: Doutorado em Ciências Sociais ou Doutorado em 
Sociologia, leia-se: Graduação em Ciências Sociais ou Graduação em Sociologia com Doutorado 
em Ciências Sociais ou Doutorado em Sociologia (a partir deste documento as páginas não 
estão numeradas); Publicação da Retificação no Edital nº 08 no Diário Oficial da União de 26 
de abril de 2018; Ata nº 06/2018 – ICHI, que homologa as Inscrições e o cronograma do concurso; 
Prova Escrita - lista de presenças; Ata nº 1 da banca examinadora do concurso – prova escrita; 
Ata nº 2 da banca examinadora do concurso – leitura da prova escrita; Planilha de notas da prova 
escrita; Sorteio do ponto da Prova Didática – lista de presenças; Ata nº 3 – prova didática – 
sorteio do ponto; Prova Didática – Lista de presenças; Ata nº 4 – prova didática; Planilha de notas 
da prova didática; Ata nº 5 – exame dos títulos; Planilha final da avaliação de títulos; Ata nº 6 – 
avaliação final; Planilha das médias finais do concurso; Relatório Sucinto do Concurso; 02 DVDs 
com a gravação da prova didática (fixado ao final do processo). Voto da Relatora: a) 
Fundamentação: Trata-se do Concurso Público, objeto do Edital nº 08/2018, processo nº 
23116.002237/2018-61, para seleção de Professor Adjunto A Nível I - 40 horas/DE realizado pelo 
ICHI. Área do conhecimento: Sociologia. Matérias/Disciplinas: Turismo e Sociedade, Meio 
Ambiente e Sustentabilidade, Políticas Públicas do Turismo, Antropologia do Turismo. Foi 
divulgado em edital no Diário Oficial da União no dia 23 de abril de 2018. Compuseram a banca 
examinadora os professores: Dra Leni Beatriz Correia Colares (presidente), Dr. Sérgio Botton 
Barcellos (Titular) e Dr. Amurabi Pereira de Oliveira (Membro externo - UFSC).  Tiveram suas 
inscrições homologadas 28 inscritos. Em 02/07/2018 compareceram ao sorteio do ponto da 
prova escrita e realização da mesma 15 candidatos. No dia 03/07/2018 procedeu-se a leitura da 
prova escrita e avaliação da banca. No dia 05/07/2018 realizou-se o sorteio do ponto da prova 
didática. No dia 06/07/2018 foi realizada a prova didática e a avaliação do exame de títulos dos 
candidatos aprovados nas etapas anteriores. No dia 10/07/2018 foi divulgado o resultado final, 
tendo o mesmo dois candidatos aprovados, a seguir listados com a respectiva nota final por 
ordem de classificação: 1º colocado Kaciano Barbosa Gadelha (8,65) e em 2º Lara Roberta 
Rodrigues Facioli (7,86). O Concurso atendeu às normas estabelecidas pela legislação vigente. 
b) Parecer: A Relatora vota pela homologação dos atos e resultado do Concurso Público para 
Professor Adjunto, Classe A, Nível 1, 40h/DE, Edital n° 08/2018, processo nº 
23116.002237/2018-61, para preencher a vaga 318.196 referente a aposentadoria do Prof Luis 
Fernando Minasi, na área do conhecimento: Sociologia. Neste sentido, a relatora indica a 
contratação do primeiro colocado KACIANO BARBOSA GADELHA. Posto em votação o parecer 
029/2018 da Câmara Administrativa foi aprovado por unanimidade pelos Conselheiros. c) 
Parecer: 030/2018. Assunto: Solicitação de participação no Programa de Pós-Graduação 
Mestrado Profissional em História PPGH - FURG. Interessado: Claudio Renato Moraes da 
Silva - Biblioteconomia. Relatora: Sibelle Cardia Nunes Cruz. Relatório: A Câmara Administrativa 
do Pleno do Conselho do ICHI recebeu para análise e parecer a solicitação do professor Claudio 
Renato Moraes da Silva, tendo como objeto do pedido sua participação como professor do 
Programa de Mestrado Profissional em História PPGH - FURG. Constam da documentação: 
Carta Convite do PPGH convidando o professor Claudio Renato Moraes da Silva para atuar como 
professor permanente no PPGH; Ata da reunião da Área de Biblioteconomia de 11/10/2018 
aprovando e incentivando o credenciamento do professor. Voto da Relatora: a) Fundamentação: 
Recebi para análise e parecer a solicitação do professor Claudio Renato Moraes da Silva, cujo 
assunto refere-se a sua participação no Programa de Pós-Graduação Mestrado Profissional em 
História PPGH - FURG. b) Parecer: A relatora, de posse da documentação apresentada, aprova 
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a solicitação do professor Claudio Renato Moraes da Silva desde que tal atuação não prejudique 
as atividades realizadas na graduação e no ICHI. Posto em votação o parecer 030/2018 da 
Câmara Administrativa foi aprovado por unanimidade pelos Conselheiros. 3) Câmara de Ensino: 
a) Parecer: 042/2018. Assunto: Saída de Campo integrada dos Cursos de Turismo da FURG 
e Universidade Federal de Pelotas (UFPEL). Interessado: Mauricio Ragagnin Pimentel – ICHI 
– FURG. Relatora: Susana Maria Veleda da Silva. Relatório: A Câmara de Ensino do Conselho 
do ICHI recebeu para análise e parecer o processo de projeto de Ensino denominado: Saída de 
Campo integrada dos Cursos de Turismo da FURG e Universidade Federal de Pelotas (UFPEL). 
O projeto tem como objetivo realizar uma saída de campo integrada entre os cursos de turismo 
da FURG e da UFPel com a finalidade de analisar o uso turístico do território vitoriense. No 
material recebido tem-se: o Formulário do SISPROG. Voto da Relatora: a) Fundamentação: A 
saída prevista para o período de 13 a 25 de novembro de 2018, tem como justificativa apresentar 
uma perspectiva aplicada nos conteúdos discutidos no currículo das disciplinas de Turismo e 
território e Geografia do Turismo. b) Parecer: Tendo em vista o exposto, voto pela APROVAÇÃO. 
Posto em votação o parecer 042/2018 da Câmara de Ensino foi aprovado por unanimidade pelos 
Conselheiros. b) Parecer: 043/2018. Assunto: Projeto de ensino “Monitoria Pesquisa e 
Investigação em Psicologia - 09537”. Interessado: Lucas Neiva Silva. 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 “Monitoria Pesquisa e 
Investigação em Psicologia - 09537”.  A atividade de ensino proposta refere-se a uma monitoria 
a ser desenvolvida no âmbito da disciplina Pesquisa e Investigação em Psicologia. O objetivo 
principal do projeto consiste em complementar o ensino da disciplina, auxiliando o docente nas 
tarefas acadêmicas. O período de execução da atividade é de 06/08/2018 a 10/12/2018. No 
formulário gerado a partir do SISPROJ, constam informações referentes ao título, objetivos e 
cronograma de execução do projeto. Nada consta a respeito de justificativa, fundamentação 
teórica, metodologia e referências bibliográficas. No material recebido tem-se: Formulário do 
SISPROJ. Voto do Relator: a) Fundamentação: O projeto de ensino é requisito obrigatório para 
o registro de monitorias, inclusive as voluntárias. b) Parecer: Tendo em vista o exposto, voto pela 
APROVAÇÃO. Posto em votação o parecer 043/2018 da Câmara de Ensino foi aprovado por 
unanimidade pelos Conselheiros. c) Parecer: 044/2018. Assunto: Relatório do projeto de ensino 
“Projeto de Apoio à Pesquisa em Turismo do LATUR”. Interessado: Maurício Ragagnin Pimentel. 
Relator: Rafael Aparecido Moron Semidão. Relatório: A Câmara de Ensino do Conselho do ICHI 
recebeu para análise e parecer a solicitação de aprovação do relatório de atividades do projeto 
de ensino “Projeto de Apoio à Pesquisa em Turismo do LATUR”.  O Projeto de Apoio à Pesquisa 
em Turismo do LATUR visa promover um espaço de apoio à pesquisa instrumentalizando os 
discentes em habilidades básicas para a pesquisa acadêmica e possibilitando o diálogo e troca 
de experiências entre os discentes dos cursos da FURG campus Santa Vitória do Palmar. As 
atividades relatadas consistiram em um conjunto de quatro oficinas realizadas nos dias: 9/10 – 
Escrita acadêmica; 10/10 – Formatação de texto e gerenciamento de referências com Word; 
16/10 - Pesquisa quantitativa: questionários online, base de dados e Excel; e 23/10 – Pesquisa 
qualitativa: análise de entrevistas e documentos. O relatório informa que os objetivos da atividade 
de ensino foram alcançados e que os discentes participantes demonstraram-se satisfeitos, mas 
que, apesar de ter sido feita ampla divulgação das oficinas, houve baixa procura por parte dos 
discentes. O relatório também informa: o número de discentes que participou em cada oficina; o 
fato de que foi preciso cancelar uma das oficinas previstas devido à realização de um evento 
acadêmico do Curso de Tecnologia em Eventos; e a disponibilização do material desenvolvido 
para as oficinas na internet, por meio da plataforma Moodle. No material recebido tem-se: 
Formulário padrão da PROGRAD. Voto do Relator: a) Fundamentação: Os dados veiculados no 
relatório descrevem detalhadamente as atividades desenvolvidas, 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 044/2018 da 
Câmara de Ensino foi aprovado por unanimidade pelos Conselheiros. d) Parecer: 045/2018. 
Assunto: Relatório de atividades – Projeto Oficina – Política de extensão da FURG - SVP. 
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Interessada: Coordenadora do Projeto: TAE Bibiana Schiavini Gonçalves Toniazzo. Relatora: 
Elisângela Gorete Fantinel. Relatório: A Câmara de Ensino do Conselho do ICHI recebeu para 
análise e parecer o Relatório de atividades – Projeto Oficina – Política de extensão da FURG 
– SVP, coordenado pela Técnica Administrativa em Educação Bibiana Schiavini Gonçalves 
Toniazzo, que ocorreu no dia 18 de outubro de 2018. A ação de extensão contou com a 
participação de 01 docente e 24 discentes dos cursos de Relações Internacionais, Comércio 
Exterior e Tecnologia em Eventos. A atividade abordou a política de extensão da FURG, aprovada 
em 2015; exemplo de práticas extencionistas; fluxo de tramite de projetos; o sistema de cadastro 
– SISPROJ; e atividade prática sobre ações de extensão que podem ser desenvolvidas no 
campus de SVP. De acordo com a coordenadora da atividade o objetivo principal, que era o de 
sensibilizar a comunidade acadêmica de SVP para a temática extensão universitária, foi 
alcançado. A oficina também foi apresentada na 17º Mostra de Produção Universitária – MPU 
(2018) e no VII Congresso Internacional de Turismo no Extremo Sul – CITES. Voto da Relatora: 
a) Fundamentação: trata-se de uma importante iniciativa no que se refere a disseminação do 
conhecimento acerca da temática e das diretrizes necessárias junto à FURG para a consolidação 
de propostas e ações extensionistas, nos diferentes cursos de graduação da FURG. b) Parecer: 
de posse da documentação e dos resultados alcançados junto aos discentes de diferentes cursos 
de graduação, bem como a difusão do Projeto em eventos da FURG, voto pela aprovação do 
relatório. Posto em votação o parecer 045/2018 da Câmara de Ensino foi aprovado por 
unanimidade pelos Conselheiros. e) Parecer: 046/2018. Assunto: Plano de trabalho para 
projeto de ensino de monitoria - Disciplina Psicologia da Família - Código 09549. 
Interessado: Prof. Lucas Neiva Silva - Psicologia. Relatora: Elisângela Gorete Fantinel. Relatório: 
A Câmara de Ensino do Conselho do ICHI recebeu para análise e parecer o Plano de trabalho 
para projeto de ensino na modalidade monitoria, referente a disciplina de código 09549 – 
intitulada de Psicologia da Família, com início em 06 de agosto e término previsto para 10 de 
dezembro de 2018. De acordo com o projeto, a monitoria tem como objetivo complementar o 
ensino da disciplina, onde o monitor atuará como facilitador entre professor e alunos auxiliando 
na realização das atividades e elucidação de dúvidas. A atividade não prevê remuneração do 
monitor. No projeto não há registro de justificativa, fundamentação teórica, metodologia e 
referências bibliográficas. Voto da Relatora: a) Fundamentação: De acordo com a 
documentação, trata-se de uma atividade já em desenvolvimento e que não deve haver prejuízo 
para o discente quanto a certificação da sua atuação como monitor. b) Parecer: voto pela 
aprovação do projeto de monitoria para a Disciplina Psicologia da Família - Código 09549. Posto 
em votação o parecer 046/2018 da Câmara de Ensino foi aprovado por unanimidade pelos 
Conselheiros. f) Parecer: 047/2018. Assunto: Projeto Informando sobre ENADE. Interessado: 
Maurício Ragagnin Pimentel - ICHI – FURG. Relator: Artur Henrique Barcelos. Relatório: A 
Câmara de Ensino do Conselho do ICHI recebeu para análise o Projeto Informando sobre 
ENADE. No material recebido tem-se: o Formulário do SISPROJ. Voto da Relatora: a) 
Fundamentação: O projeto tem por objetivo informar aos alunos do Curso de Turismo sobre o 
ENADE. Pretende discutir os propósitos e a importância do Exame; debater sobre os tipos de 
questões solicitadas; apresentar os resultados da última edição. O projeto será desenvolvido 
entre 05/11 e 23/11 com atividades de preparação, execução (19/11 e 23/11) e relatório final. b) 
Parecer: Tendo em vista o exposto, e concordando com a pertinência da iniciativa, voto pela 
APROVAÇÃO do Projeto Informando sobre ENADE. Posto em votação o parecer 047/2018 da 
Câmara de Ensino foi aprovado por unanimidade pelos Conselheiros. 4) Câmara de Extensão: 
a) Parecer: 015/2018. Assunto: 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: Desenvolvimento e avaliação de uma capacitação em saúde mental para 
professores e alunos do Ensino Fundamental. Objetivos: Desenvolver e avaliar a efetividade de 
uma estratégia de capacitação sobre saúde mental na infância e adolescência para educadores 
e alunos. Coordenadora: Marilene Zimmer. Carga horária total da ação: Não definido. Período 
05/11/2018 a 15/12/2020. 2. Projeto de Extensão: 1ª Feira Acadêmica da FURG – Campus 
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Santa Vitória do Palmar. Objetivos: Despertar no aluno do Ensino Médio e do EJA, bem como [a] 
comunidade de Santa Vitória do Palmar sobre a importância dos estudos para a qualificação 
profissional, propiciar a orientação vocacional, bem como diminuir o índice de evasão de 
estudantes nos cursos oferecidos pela FURG/SVP. Coordenadora: Bianca da Silva Trindade. 
Carga horária total da ação: Não definido. Período: 21/11/2018. 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 providências cabíveis. Posto em votação o parecer 
015/2018 da Câmara de Extensão foi aprovado por unanimidade pelos Conselheiros. b) Parecer: 
016/2018. Assunto: 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: A produção e divulgação de documentos arquivísticos em ambientes 
online. De acordo com o coordenador todos os objetivos propostos inicialmente foram cumpridos. 
Coordenador: Dhion Carlos Hedlund. 2. Relatório Final de Projeto de Extensão: Gastroterapia. 
Objetivo Geral: Oportunizar aos alunos a vivência de práticas diferenciadas desenvolvidas no 
segmento do Turismo, a fim de que possam (re)pensar o contexto local e a possíveis maneiras 
de aplicar e/ou adaptar tais iniciativas. De acordo com o coordenador todos os objetivos 
propostos inicialmente foram cumpridos. Coordenadoras: Krisciê Pertile Perini e Thaís Gomes 
Torres. Carga horária total da ação: 20 horas. Período: 19 de maio de 2018 a 01 de junho de 
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 providências 
cabíveis. Posto em votação o parecer 016/2018 da Câmara de Extensão foi aprovado por 
unanimidade pelos Conselheiros. c) Parecer: 017/2018. Assunto: 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 o seguinte documento: Projeto de extensão: Atlas escolar do município do Rio Grande 
– RS. Objetivo: Elaborar um Atlas escolar do Município do Rio Grande – RS com a finalidade de 
auxiliar os docentes do ensino fundamental e médio em suas práticas pedagógicas. Impresso e 
digital. Sem custos financeiros ao ICHI. Coordenador: Éder Leandro Bayer Maier. 
Período:01/12/2018 – 2/02/2019. Voto do Relator: a) Fundamentação: A ação de extensão 
proposta está 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 017/2018 da Câmara de Extensão foi 
aprovado por unanimidade pelos Conselheiros. 6) Assuntos Gerais: a) Nova Coordenação da 
Residência Integrada Multiprofissional com Ênfase na Atenção à Saúde Cárdio-Metabólica 
do Adulto: Coordenador: Leandro de Quadro Corrêa e Coordenador Adjunto: Paulo Gomes de 
Sousa Filho. b) Atualização dos Projetos Pedagógicos dos Cursos: A pedido da 
PROGRAD/DIADG a Direção ressaltou a importância da atualização dos PPCs, lgo após a 
aprovação pelo COEPEA, de qualquer alteração curricular realizada. A atualização deverá ser 
realizada pelo NDE do respectivo curso. c) Relatórios Gerenciais: Os relatórios gerenciais 
devem envolver os coordenadores e o NDE dos cursos. Eles deverão ser entregues até o dia 
30/1/2018. d) Avaliação Docente pelo Discente: A Direção a pedido da CPA solicita que os 
coordenadores e demais professores incentivem os discentes a participar do processo que se 
encerra em 30/11/2018. e) Apresentação dos resultados da Avaliação Institucional: A Prof 
Angélica Miranda, Coordenadora do Curso de Biblioteconomia informou que em reunião ocorrida 
no dia 10 de outubro do corrente ano, foram desenvolvidas atividades com o Curso de 
Biblioteconomia. Na ocasião, foram apresentados os resultados do processo da avaliação que 
os alunos participaram. As coordenadoras do Curso também fizeram um balanço das 
proposições quando das eleições para a coordenação. Relatou  o que foi desenvolvido até o 
presente momento. Informaram que os alunos tiveram oportunidade de se manifestar e que 
houve um bate papo sobre todo o processo.  f) Pedido de Aposentadoria: A Diretora informou 
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que a Profª Leni Beatriz Correia Colares entriu com pedido de aposentadoria. A área da 
Sociologia irá aproveitar o candidato aprovado no concurso referente ao Edital 08/2018 para o 
preenchimento da vaga. 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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