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Aos quatorze dias do mês de maio de 2019, 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, Marcia Carvalho Rodrigues, 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, Angélica Conceição 
Dias Miranda, Rossana Madruga Telles, Luiz Henrique Torres, Simone dos Santos Paludo, 
Carlos Eduardo Pereira Quadros, Paulo Afonso Pires Junior, Sibelle Cardia Nunes Cruz e Ana 
Julia Lopes. 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 028/2019: Assunto: Propostas de Extensão. Relatório: A Direção do ICHI recebeu 
para análise e parecer as propostas de extensão a seguir relacionadas: a) Atividades físicas e 
de lazer para a Terceira Idade coordenada pela professora Denise Maria Maciel Leão que 
ocorrerá no período de 01/07/2019 a 31/12/2019. b) I Seminário Regional de Desenvolvimento 
e Agricultura Familiar em São Lourenço do Sul coordenado pela professora Carmem Rejane 
Pacheco Porto de 15/01/2019 a 31/07/2019 sendo que o evento propriamente dito ocorrerá de 
31/5 a 07/6 de 2019. c) Endosso Institucional: Gestão e Valorização do Patrimônio Arqueológico 
coordenado pela professora Beatriz Valladão Thiesen que ocorrerá de 01/05/2019 a 
31/05/2021. Todas as propostas estão devidamente cadastradas no SisProj e apresentam o 
detalhamento necessário para as suas execuções. Conclusão: Pelo exposto, indicamos para 
aprovação as propostas de extensão a seguir relacionadas: a) Atividades físicas e de lazer para 
a Terceira Idade coordenada pela professora Denise Maria Maciel Leão que ocorrerá no período 
de 01/07/2019 a 31/12/2019. b) I Seminário Regional de Desenvolvimento e Agricultura Familiar 
em São Lourenço do Sul coordenado pela professora Carmem Rejane Pacheco Porto de 
15/01/2019 a 31/07/2019 sendo que o evento propriamente dito ocorrerá de 31/5 a 07/6 de 
2019. c) Endosso Institucional: Gestão e Valorização do Patrimônio Arqueológico coordenado 
pela professora Beatriz Valladão Thiesen que ocorrerá de 01/05/2019 a 31/05/2021. Todas as 
propostas estão devidamente cadastradas no SisProj e apresentam o detalhamento necessário 
para a sua s execuções. Posta em votação, a Indicação 028/2019 foi aprovada por unanimidade 
pelos Conselheiros. b) Indicação 029/2019: Assunto: Proposta de Pesquisa. Relatório: A 
Direção do ICHI recebeu para análise e parecer a proposta de pesquisa intitulada: Saúde e 
bem-estar do servidor da Universidade Federal do Rio Grande SABES FURG coordenado pelo 
professor Lucas Neiva Silva. A proposta está devidamente cadastrada no SisProj e apresenta 
o detalhamento necessário para a sua execução. Conclusão: Pelo exposto, indicamos para 
aprovação a proposta de pesquisa intitulada: Saúde e bem-estar do servidor da Universidade 
Federal do Rio Grande SABES FURG coordenado pelo professor Lucas Neiva Silva. Posta em 
votação, a Indicação 029/2019 foi aprovada por unanimidade pelos Conselheiros. c) Indicação 
030/2019: Assunto: Rearranjo de Projeto de Extensão. Relatório: A Direção do ICHI recebeu 
para análise e parecer a proposta de rearranjo no plano de trabalho e no formulário de cadastro 
de prestação de serviços de extensão do projeto intitulado: Fortalecimento do Processo de 
Gestão Ambiental Integrada do Porto do Rio Grande coordenado pelo professor José Vicente 
de Freitas. O rearranjo é devido a ampliação de prazo de projeto que foi estendido de 12 para 
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15 meses, necessitando assim, adequar o plano de trabalho da equipe e o prazo na prestação 
dos serviços. O detalhamento também está especificado no SisProj. Conclusão: Pelo exposto, 
indicamos para aprovação a proposta de rearranjo no plano de trabalho e no formulário de 
cadastro de prestação de serviços de extensão do projeto intitulado: Fortalecimento do 
Processo de Gestão ambiental Integrada do Porto Do Rio Grande coordenado pelo professor 
José Vicente de Freitas. Posta em votação, a Indicação 030/2019 foi aprovada por unanimidade 
pelos Conselheiros. d) Indicação 031/2019: Assunto: Homologação de Atos e Resultado 
do Concurso para professor Substituto. Relatório: A Direção do ICHI recebeu para análise 
e parecer a Homologação de Atos e Resultado do Concurso para Professor Substituto para o 
Curso de Tecnologia em Eventos - Campus Santa Vitória do Palmar com duas vagas, sendo 
uma de exoneração e outra do afastamento para Doutorado da professora Priscila Gayer. 
Foram homologadas 29 inscrições. Compareceram à prova didática 15 candidatos restando 
aprovados seis candidatos pela ordem: Marisa de Mello Luvielmo, nota 7,49; Vanilson Pereira 
Silveira, nota 6,98; Marina Arriada Petruzzi, nota 6,70; Milena Behling Oliveira, nota 6,15; Maria 
do Carmo Brandão Schwab, nota 5,86 e Gabriel Godoi da Silva, nota 5,61. Revisando assim, 
todos os atos do processo de seleção e, sendo previstas duas vagas, indicamos para 
contratação Marisa de Mello Luvielmo e Vanilson Pereira Silveira. Conclusão: Pelo exposto e, 
revisando assim, todos os atos do processo de seleção que prevê duas vagas, indicamos para 
contratação Marisa de Mello Luvielmo e Vanilson Pereira Silveira. Posta em votação, a 
Indicação 031/2019 foi aprovada por unanimidade pelos Conselheiros. e) Indicação 032/2019: 
Assunto: Alteração Curricular no Curso de Arquivologia. Relatório: A Direção do ICHI 
recebeu para análise e parecer a solicitação da criação e inclusão da disciplina optativa 
Seminário de Arquivologia detalhada abaixo e da inclusão da disciplina já existente Libras II 
código 06498 também em caráter optativo para o QSL 185117. As propostas foram aprovadas 
no NDE e Comitê Assessor do curso. Seminário de Arquivologia. Lotação: ICHI. Duração: 
Semestral. Caráter: optativa. Localização no QSL: 7º semestre. Carga horária total: 60 horas. 
Créditos: 4. Sistema de Avaliação: I. Pré-requisito: não. Ementa: Estudo de textos variados 
envolvendo abordagem teórica de conceituação, definições e de conhecimentos sobre 
temáticas arquivísticas consolidadas, emergentes e contemporâneas. Equivalência: não 
possui. Conclusão: Pelo exposto indicamos para aprovação a criação e inclusão da disciplina 
optativa Seminário de Arquivologia detalhada abaixo e da inclusão da disciplina já existente 
Libras II código 06498 também em caráter optativo para o QSL 185117. Seminário de 
Arquivologia. Lotação: ICHI. Duração: Semestral. Caráter: optativa. Localização no QSL: 7º 
semestre. Carga horária total: 60 horas. Créditos: 4. Sistema de Avaliação: I. Pré-requisito: não. 
Ementa: Estudo de textos variados envolvendo abordagem teórica de conceituação, definições 
e de conhecimentos sobre temáticas arquivísticas consolidadas, emergentes e 
contemporâneas. Equivalência: não possui. Posta em votação, a Indicação 032/2019 foi 
aprovada por unanimidade pelos Conselheiros. f) Indicação 033/2019: Assunto: Alteração 
Curricular no Curso de Química Licenciatura e Bacharelado. Relatório: A Direção do ICHI 
recebeu para análise e parecer a solicitação do oferecimento da disciplina Relações Humanas 
no Trabalho código 09265, 2 créditos a ser incluída no QSL dos cursos de Química Bacharelado 
e Licenciatura a ser ofertada no 4º semestre de ambos os cursos com 5 vagas para cada um 
deles e com efeito a partir de 1º de janeiro de 2020. As propostas foram aprovadas pelo Comitê 
Assessor do curso de Psicologia. Conclusão: Pelo exposto indicamos para aprovação o 
oferecimento da disciplina Relações Humanas no Trabalho código 09265, optativa, 2 créditos 
a ser incluída no QSL dos cursos de Química Bacharelado e Licenciatura a ser ofertada no 4º 
semestre de ambos os cursos com 5 vagas para cada um deles e com efeito a partir de 1º de 
janeiro de 2020. Posta em votação, a Indicação 033/2019 foi aprovada por unanimidade pelos 
Conselheiros. g) Indicação 034/2019: Assunto: Oferta de disciplinas para o curso de 
Administração - EaD. Relatório: A Direção do ICHI recebeu para análise e parecer a solicitação 
da oferta das disciplinas obrigatórias: Sociologia Aplicada à Administração a ser ministrada pelo 
professor Sérgio Barcellos, Psicologia Aplicada à administração a ser ministrada pelo professor 
Paulo Gomes de Souza Filho e a disciplina optativa Relações Humanas no Trabalho ministrada 
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pelo professor Paulo Gomes de Souza Filho. As solicitações foram acolhidas pelas áreas 
correspondentes. Conclusão: Pelo exposto indicamos para aprovação a oferta das disciplinas 
obrigatórias: Sociologia Aplicada à Administração a ser ministrada pelo professor Sérgio 
Barcellos, Psicologia Aplicada à administração a ser ministrada pelo professor Paulo Gomes de 
Souza Filho e a disciplina optativa Relações Humanas no Trabalho ministrada pelo professor 
Paulo Gomes de Souza Filho. Posta em votação, a Indicação 034/2019 foi aprovada por 
unanimidade pelos Conselheiros. A Direção do ICHI apresentou ainda, por solicitação da Profª 
Melise de Lima Pereira, a proposta de criação do Grupo de Pesquisa em Turismo, cujos líderes 
são: a Profª Melise Lima Pereira e o Prof Maurício Ragagnin Pimentel. Posta em votação a 
criação do Grupo de Pesquisa foi aprovada por unanimidade pelos Conselheiros. 2) Câmara 
Administrativa: a) Parecer: 008/2019. Assunto: Relatórios de afastamento para 
qualificação. Interessados: Carlos Henrique Cardona Nery; Priscila Gayer; Jaciel Gustavo 
Kunz; Cleni Lopes da Silva; Vanessa dos Santos Moura; Jarbas Greque Acosta e Roberta Pinto 
Medeiros. Relator: Dhion Carlos Hedlund. Relatório: A Câmara Administrativa do Pleno do 
Conselho do ICHI recebeu para análise e parecer os relatórios de afastamento listados abaixo, 
com as seguintes características: 

Nome do(a) 
interessado(a) 

Nº do 
relatório e 
período de 
referência 

Nível do 
curso 

Instituição 
Situação da 

tese/dissertação 
Data provável 

de defesa 

Carlos Henrique 
Cardona Nery 

1º relatório 
2º sem./2018 

Doutorado FURG (não consta) Março/2022 

Priscila Gayer 
1º relatório 

2º sem./2018 
Doutorado UFRGS (não consta) Fevereiro/2023 

Jaciel Gustavo 
Kunz 

5º relatório 
2º sem./2018 

Doutorado UFRGS 
Elaborando o 

plano 
Março/2021 

Cleni Lopes da 
Silva 

1º relatório 
2º sem./2018 

Mestrado FURG (não consta) Março/2021 

Vanessa dos 
Santos Moura 

1º relatório 
2º sem./2018 

Doutorado FURG (não consta) Março/2021 

Jarbas Greque 
Acosta 

1º relatório 
2º sem./2018 

Mestrado FURG (não consta) Dezembro/2020 

Roberta Pinto 
Medeiros 

6º relatório 
2º sem./2018 

Doutorado UNIRIO Execução Março/2020 

Voto do Relator: a) Fundamentação: Alguns relatórios diferem-se entre si pela disposição das 

informações neles contidas ou pela (in)existência de alguns dados. Porém, têm em comum 

informações essenciais como as apresentadas no quadro acima. Alguns possuem o plano de 

estudos e a avaliação do orientador. Em comum, nenhum apresenta motivo que impeça sua 

aprovação. b) Parecer: Voto pela aprovação de todos os relatórios de afastamento acima 

apresentados. Posto em votação o parecer 008/2019 da Câmara Administrativa foi aprovado 

por unanimidade pelos Conselheiros. 3) Câmara de Ensino: a) Parecer: 024/2019. Assunto: 

Criação dos cursos de Mestrado e Doutorado do PPG Educação Em Ciências na FURG. 

Interessada: Profa. Dra Lavínia Schwantes (Coordenadora do PPGEC). Relatora: Rossana 

Madruga Telles. Relatório: A Câmara de Ensino do Conselho do ICHI recebeu para análise e 

parecer a proposta de criação dos cursos de Mestrado e Doutorado do PPG Educação Em 

Ciências da Universidade Federal do Rio Grande, vinculado ao Instituto de Educação, porém 

com a participação de outras unidades acadêmicas, entre elas o ICHI. A proposta encaminhada 

já se encontra avaliada e recomendada pela CAPES sem ressalvas. O mesmo documento 

também registra que o PPG Educação em Ciências: Química da Vida e Saúde, em associação 

ampla com a UFRGS, UFSM e UNIPAMPA fica extinto no âmbito da FURG, sendo substituído 

pelo programa ora proposto. Voto do Relator: a) Fundamentação: A criação dos cursos de 

Mestrado e Doutorado Em Ciências se encontram devidamente avaliados, apenas aguardando 

a concordância das unidades acadêmicas envolvidas para seja conduzido o processo 
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administrativo dentro da instituição. b) Parecer: Tendo em vista o exposto, voto pela 

APROVAÇÃO. Posto em votação o parecer 024/2019 da Câmara de Ensino foi aprovado por 

unanimidade pelos Conselheiros. b) Parecer: 025/2019. Assunto: Projeto de Ensino 

“Psicologia em Saúde e o processo saúde-doença-cuidado no âmbito hospitalar”. 

Interessada: Daniela Barsotti Santos. Relator: Rafael Aparecido Moron Semidão. Relatório: A 

Câmara de Ensino do Conselho do ICHI recebeu para análise e parecer o projeto de ensino 

“Psicologia em Saúde e o processo saúde-doença-cuidado no âmbito hospitalar”. O objetivo 

geral do projeto é desenvolver estudos e ações da Psicologia em Saúde como facilitadores 

para humanização da atenção hospitalar. A execução do projeto corresponde ao período que 

vai de 05/05/2019 a 29/05/2020. No documento que registra o projeto é informado que a 

atividade de ensino proposta refere-se à participação de alunos do Curso de Psicologia em 

atividades que ocorrerão no prédio da Psicologia no campus Carreiros e no Serviço de 

Psicologia no campus Saúde. Tais atividades consistem em encontros semanais com a 

realização de leituras de textos, rodas de conversa, oficinas e debates. No documento também 

é informado que os alunos que cursaram previamente as disciplinas de Psicologia da Saúde e 

Psicologia Social e realiza(ra)m o estágio curricular em Psicologia Social serão convidados a 

atuar nas ações de extensão sob a supervisão local das psicólogas do Serviço de Psicologia 

em diferentes setores do HU-FURG/EBSERH e supervisão acadêmica da professora 

coordenadora do projeto. No formulário gerado a partir do SISPROJ, constam informações 

referentes ao título do projeto, aos objetivos, à justificativa, à fundamentação teórica, à 

metodologia, às referências bibliográficas, à equipe executora e ao cronograma de execução. 

No material recebido tem-se: a) Formulário padrão do SisProj. Voto do Relator: a) 

Fundamentação: O relatório foi apresentado em formulário adequado e informa todos os dados 

necessários para a sua aprovação. b) Parecer: Tendo em vista o exposto, voto pela 

APROVAÇÃO. Posto em votação o parecer 025/2019 da Câmara de Ensino foi aprovado por 

unanimidade pelos Conselheiros. c) Parecer: 026/2019. Assunto: Projeto de ensino “Corpo, 

ética, clínica: os sujeitos sacrificáveis na era da necropolítica”. Interessado: Fabio dal 

Molin. Relator: Rafael Aparecido Moron Semidão. Relatório: A Câmara de Ensino do Conselho 

do ICHI recebeu para análise e parecer o projeto de ensino “Corpo, ética, clínica: os sujeitos 

sacrificáveis na era da necropolítica”. O objetivo geral do projeto é abordar as principais 

problemáticas contemporâneas referentes as populações alvo das políticas de genocídio. A 

execução do projeto corresponde ao período que vai de 12/03/2019 a 09/07/2019. No 

documento que registra o projeto é informado que a atividade de ensino proposta refere-se a 

leitura dos textos em seminário, debate dos filmes, produção de material escrito. No formulário 

gerado a partir do SISPROJ, constam informações referentes ao título do projeto, aos objetivos, 

à justificativa, à fundamentação teórica, à metodologia, às referências bibliográficas, à equipe 

executora e ao cronograma de execução.  No material recebido tem-se: a) Formulário do 

SISPROJ. Voto do Relator: a) Fundamentação: O projeto foi apresentado em formulário 

adequado e informa todos os dados necessários para a sua aprovação. b) Parecer: Tendo em 

vista o exposto, voto pela APROVAÇÃO. Posto em votação o parecer 026/2019 da Câmara de 

Ensino foi aprovado por unanimidade pelos Conselheiros. d) Parecer: 027/2019. Assunto: 

Alteração curricular de cursos de graduação. Interessado: Curso de Bacharelado em 

Turismo. Relator: Rafael Aparecido Moron Semidão. Relatório: A Câmara de Ensino do 

Conselho do ICHI recebeu para análise e parecer uma proposta de alteração curricular do 

Curso de Bacharelado em Turismo. No documento que registra a proposta é informado que a 

alteração curricular segue os fundamentos e princípios concebidos no PPC do curso e que as 

mudanças propostas visam atualizar o QSL e ofertar nova disciplina. O documento também 

informa quais são as operações a serem realizadas: a) Criação da disciplina optativa Métodos 

de Pesquisa Quantitativa aplicados ao Turismo e à Hotelaria. b) Troca de caráter de obrigatória 



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

REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO  
PÁGINA 5 DE 11 

 

 

 

para optativa da disciplina História Platina (10603). c) Troca de caráter de optativa para 

obrigatória da disciplina Viagem e Alteridade (10633). d) Exclusão de disciplinas optativas que 

não foram ofertadas desde a sua criação, sendo elas: Patrimônio Arqueológico (10635); 

Patrimônio Material e Imaterial (10428); e Turismo Náutico (10636). e) Alteração de pré-

requisitos das disciplinas Trabalho de Conclusão de Curso (10617) e Estágio Curricular 

Supervisionado (10618). As referidas alterações têm previsão de entrarem em vigor no primeiro 

semestre de 2020. O documento da proposta também informa que o tempo mínimo de 

integralização é de oito semestres, e o tempo máximo é de catorze semestres. Os pré-requisitos 

das disciplinas Trabalho de Conclusão de Curso (10617) e Estágio Curricular Supervisionado 

(10618), atualmente, referem-se a alunos “formandos”, e serão alterados para terem como pré-

requisitos as seguintes disciplinas:  - Estágio Curricular Supervisionado: Organização de 

Eventos I (10604); Agência de Viagens e Transportes (10606); Meios de Hospedagem I 

(10610); Planejamento e Gestão de Destinos Turísticos II (10734); e Alimentos e Bebidas 

(10613). - Trabalho de Conclusão de Curso: Métodos e técnicas de pesquisa II (10409). O 

documento da proposta ainda informa que a alteração curricular aplicar-se-á para todos os 

alunos do curso, e que o QSL 186114 será extinto e todos os alunos que não colarem grau até 

o final de 2019 migrarão para o novo QSL, o qual espelha a proposta atual. Quanto à carga 

horária, é informado que não haverá alterações, permanecendo 2460 horas totais. No material 

recebido tem-se: 1. A proposta de alteração. 2. O quadro de sequência lógica incluindo resumo 

da carga horária total, obrigatória e optativa. A ata (002/2019) de reunião do NDE do Curso de 

Bacharelado em Turismo. Voto do Relator: a) Fundamentação: A proposta de alteração 

curricular está bem detalhada e informa todos os dados necessários para a sua aprovação. b) 

Parecer: Tendo em vista o exposto, voto pela APROVAÇÃO. Posto em votação o parecer 

027/2019 da Câmara de Ensino foi aprovado por unanimidade pelos Conselheiros. e) Parecer: 

028/2019. Assunto: Professor voluntário. Interessado: Cristiano da Silva Amorim. Relator: 

Artur H. F. Barcelos. Relatório: A Câmara de Ensino do Conselho do ICHI recebeu para análise 

e parecer a proposta de trabalho como Professor Voluntário de Cristiano da Silva Amorim. No 

material recebido tem-se: 1. Manifestação de interesse em exercer trabalho como Professor 

Voluntário assinado por Cristiano da Silva Amorim, datado de 11 de abril de 2019. (Fls.01); 2. 

Plano de Trabalho a ser desenvolvido no período de 01 de julho de 2109 a 28 de fevereiro de 

2020. O plano contém a atividade de docência na disciplina de Geografia Agrária e a Supervisão 

do Centro de Agroecologia. (Fls. 02 e 03); 3. Cópia da carteira de identidade de Cristiano da 

Silva Amorim. (Fls. 04); 4. Conta de energia elétrica como comprovante de residência (Fls.05); 

5. Currículo da Plataforma Lattes de Cristiano da Silva Amorim. (Fls.06 a 10); 6. Ata 01/2019 

da área de Geografia onde consta a aprovação da proposta de atuação de Cristiano da Silva 

Amorim como professor voluntário. (Fls.11 a 16) e 7. Folha de despacho do Protocolo ao ICHI. 

(Fls.17). Voto do Relator: a) Fundamentação: A Universidade Federal do Rio Grande, FURG, 

tem como normativa para o trabalho voluntário a Instrução Normativa N 005/2001 (em anexo) 

da então Pró-Reitoria Administrativa, a qual traz a seguinte redação a respeito: 
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Diante desta normativa e da documentação anexada ao processo verifica-se que a 
primeira etapa foi cumprida, com o pedido do voluntariado, com o plano de trabalho e com a 
concordância da área interessada, a Geografia. Sendo assim, cabe ao Conselho decidir se 
aprova a proposta, fazendo com que essa seja então remetida a Pró-Reitoria de Gestão e 
Desenvolvimento de Pessoas PROGEP, a qual deverá celebrar o Termo de Adesão entre a 
FURG e o interessado na realização do trabalho voluntário. b) Parecer: Este relator vota pela 
APROVAÇÃO da proposta de trabalho feita por Cristiano da Silva Amorim. Posto em votação o 
parecer 028/2019 da Câmara de Ensino foi aprovado por unanimidade pelos Conselheiros. f) 
Parecer: 029/2019. Assunto: Relatórios e Projetos de ensino. Interessados: Servidores do 
ICHI. Relatora: Elisângela Gorete Fantinel. Relatório: A Câmara de Ensino do Conselho do ICHI 
recebeu para análise e parecer Relatórios e Projetos de Ensino, conforme segue: - Saúde e 
bem-estar do servidor da Universidade do Rio Grande – SABES FURG - coordenado pelo 
professor Lucas Neiva Silva. No relatório consta o detalhe da ação realizada, com destaque 
para a revisão teórica sobre a temática e a coleta de dados, que contou com visitas aos setores 
da FURG e a tabulação dos dados coletados. Foram aplicados 200 questionários. O 
cronograma foi alterado em função de algumas etapas do projeto ter acontecido em um período 
de férias dos servidores. De acordo com o coordenador do projeto, a pesquisa terá continuidade 
em 2019.  Diálogos com o Latur - coordenado pelo professor Maurício Ragagnin Pimentel. No 
relatório consta, de forma detalhada, as atividades realizadas mensalmente. Dentre as ações 
desenvolvidas, destaca-se: debate sobre os projetos de pesquisas, trabalhos de conclusão de 
curso, trabalhos de disciplinas, iniciação científica, pesquisas em grupos PET e iniciativas 
individuais; desenvolvimento de habilidades para a apresentação em público; espaço para 
divulgação da produção acadêmica. De acordo com a coordenação do projeto o cronograma 
inicial foi alterado considerando a sobreposição de eventos e a falta de acadêmicos 
participantes, sendo que dos quatro encontros previstos no cronograma, três deles foram 
cancelados. Participaram da atividade nove discentes. Sociedade, Educação e relações 
Etnicorraciais (registrado no SISPROJ pelo código ENS887) - coordenado pela professora 
Cassiane de Freitas Paixão. No projeto consta o período de execução da ação, que tem seu 
início previsto para o mês de março e término no final de julho de 2019. O projeto contará com 
a participação da professora e de um acadêmico voluntário, portanto, sem remuneração. De 
acordo com a coordenadora da atividade, o projeto tem como objetivo “auxiliar nas ações que 
incentivem a pesquisa de conceitos e aprimore a discussão das relações etnicorraciais nas 
mais diversas áreas do conhecimento”. A proposta prevê a realização de reuniões semanais, 
que visam discutir o andamento de cada uma das turmas da disciplina de Sociedade, Educação 
e relações Etnicorraciais (disciplina ministrada nos cursos de Biologia, Enfermagem, 
Bacharelado em Direito, Licenciatura em Matemática, totalizando 150 estudantes); a realização 
de leitura e discussão de textos; o atendimento aos estudantes em horário definidos e 
informados às turmas; a entrega de relatório bimestral para o acompanhamento das atividades 
desenvolvidas, e, por fim, a apresentação das atividades sobre a formação do monitor na 
Mostra de Produção Universitária da FURG.  No projeto tem-se a justificativa, objetivos, não 
consta referencial teórico, metodologia, cronograma das atividades, as etapas que estão bem 
definidas e as metas, que, dentre elas, consta “reter a evasão nas turmas e auxiliar para a 
aprovação com a compreensão do conteúdo”. Grupo de Estudos Feminismos Negros 2019 
(registrado no SISPROJ pelo código ENS1048) - coordenado pela professora Cassiane de 
Freitas Paixão. No projeto consta o período de execução da ação, que tem seu início previsto 
para o 06 de maio e término em 04 de abril de 2020. O projeto contará, nesse momento inicial, 
com a participação da professora. De acordo com a coordenadora da atividade, o projeto é uma 
continuidade do grupo de estudos já realizado em 2018, e faz parte do grupo de pesquisa Neabi 
FURG, certificado pelo CNPQ (dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/6322481378240754). Trata-se, 
portanto, da reapresentação para a continuidade de um projeto que já existe na FURG há dois 
anos, e que tem trabalhado com acadêmicos de vários cursos de graduação e pós-graduação. 
No projeto não contam os objetivos, a justificativa, metodologia e as referências bibliográficas. 
Consta o referencial teórico, o cronograma das atividades, as etapas e uma observação. 
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Oficina: Política de extensão FURG - SVP (registrado no SISPROJ pelo código ENS1075) 
- coordenado pela TAE Bibiana Schiavini Gonçalves Toniazzo. No projeto consta o período de 
execução da ação, que tem seu início em 15 de maio e término previsto para 26 de agosto de 
2019. De acordo com a coordenadora da atividade, o projeto tem como objetivo “realizar uma 
oficina sobre a Política de Extensão da Universidade para os acadêmicos dos cinco cursos 
ofertados no campus da FURG em Santa Vitória do Palmar”. A proposta prevê a participação 
da coordenadora e mais uma acadêmica voluntária. No projeto tem-se a justificativa, os 
objetivos, o referencial teórico, a metodologia, o cronograma das atividades com as suas 
respectivas metas, e demais dados do SISPROJ. Voto da Relatora: a) Fundamentação: trata-
se de importantes iniciativas no que se refere a disseminação do conhecimento, formação e 
desenvolvimento/qualificação de acadêmicos do ICHI e de outros cursos de graduação da 
FURG. b) Parecer: de posse da documentação, encaminhada pelos coordenadores dos 
projetos e relatórios das atividades, voto pela aprovação. Posto em votação o parecer 029/2019 
da Câmara de Ensino foi aprovado por unanimidade pelos Conselheiros. 4) Câmara de 
Extensão: a) Parecer: 008/2019. Assunto: Atividades de Extensão. Interessados: 
Professores e Técnicos Administrativos do ICHI. Relator: Vinicius Lisboa Nunes. Relatório: A 
Câmara de extensão do Conselho do ICHI recebeu para análise e parecer os seguintes 
documentos: Projeto de Extensão: REGISTRO E PRODUÇÃO AUDIO-VISUAL DA HISTÓRIA 
CULTURAL E MEMÓRIA SOCIAL DE ARTISTAS CERAMISTAS DA CIDADE DO RIO 
GRANDE. Objetivo Geral: Geral: Identificar e produzir um documentário sobre as práticas e 
tipos do artesanato e da arte de rua tradicionais/populares na cidade do Rio Grande, a partir da 
segunda metade do século XX até o presente. Responsável: Julia Silveira Matos. Início: 01 
de junho de 2019. Projeto de Extensão: Núcleo de Estudos e Ações Inclusivas na Feira do 
Livro. Objetivo Geral: Sensibilizar como meio de promover a acessibilidade e inclusão. 
Responsável: Carla Imaraya Meyer de Felippe. Período: 15 de abril de 2019 à 24 de fevereiro 
de 2020. Projeto de Extensão: História, Arte e Cultura: uma proposta de trabalho para a 
implementação da Lei 10.639/2003. Objetivo Geral: desenvolver um Projeto de Cultura no 
ambiente escolar (Escolas Públicas) e na Universidade, destacando os elementos culturais 
afro-brasileiros presentes nos fazeres artísticos e nos elementos formadores da cultura 
brasileira. Responsável: Carmem Gessilda Burgert Schiavon. Início: 03 de junho de 2019. 
Projeto de Extensão: Núcleo de Gestão e Comunicação em Eventos. Objetivo Geral: Criar o 
Núcleo de Gestão e Comunicação em Eventos do Campus FURG SVP, enquanto Programa 
Permanente ligado ao Curso de Tecnologia em Eventos e Laboratório de Eventos. 
Responsável: Eliezer Montes Rodrigues. início: 24 de maio de 2019. Projeto de Extensão: 
Capacitando: Mediação como proposta de Inclusão Social. Objetivo Geral: Capacitação na 
área de inclusão social de Mediadores que realizam estágios nos diversos setores da Prefeitura 
do Rio Grande-RS. Responsável: Carla Imaraya Meyer de Felippe. Período: 25 de março de 
2019 à 31 de maio de 2019. Projeto de Extensão: Núcleo de Pesquisa e Extensão sobre o 
Bebê e a Infância. Objetivo Geral: O NUPEBI tem como objetivo desenvolver projetos de 
pesquisa, ensino e extensão voltados prioritariamente às questões que envolvem o 
desenvolvimento humano no período compreendido entre a gestação e os anos da infância. 
Responsável: Daniela Delias de Souza. início: 15 de abril de 2019. Projeto de Extensão: A 
rua como lugar de olhar e de escuta: Clínica psicanalítica e fotografia em espaço público 
Objetivo Geral: Relatar uma experiência de construção de uma Clínica de Escuta/Psicoterapia 
Psicanalítica na Rua na cidade de Rio Grande - RS, baseada nos modelos das Clínicas Abertas 
de Psicanálise. Responsável: Daniela Delias de Souza. Período: 15 de abril à 31 de dezembro 
de 2019. Projeto de Extensão: Trabalhando o lúdico com crianças hospitalizadas como 
proposta de promoção da saúde. Objetivo Geral: Desenvolver atividades lúdicas durante o 
processo de internação hospitalar das crianças como meio de promoção de saúde. 
Responsável: Daniela Barsotti Santos. Início: 14 de maio de 2019. Projeto de Extensão: 
Museu Renascer. Objetivo Geral: Colaborar com a construção do Museu da Escola Renascer, 
através da organização, estudo e conservação dos materiais recolhidos pela comunidade. 
Responsável: Beatriz Valladao Thiesen. Período: 02 de maio à 31 de julho de 2019. Projeto 
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de Extensão: Projeto Biblioteca da Escola: Ativar! 2019. Objetivo Geral: Oferecer consultoria 
em organização de acervos de bibliotecas escolares e dinamização desses espaços. 
Responsável: Renata Braz Goncalves. Período: 01 de junho de 2019 à 31 de maio de 2020. 
Projeto de Extensão: Recursos didáticos de geografia física. Objetivo Geral: Elaborar 
material didático (vídeos, mapas e tutoriais) para auxílio do ensino presencial de geografia 
física, abrangendo o ensino fundamental e médio a partir da elaboração de material didático e 
o ensino superior com o desenvolvimento de tutoriais de práticas de geoprocessamento. 
Responsável: Eder Leandro Bayer Maier. Período:  03 de junho de 2019 à 29 de maio de 
2020. Projeto de Extensão: Laboratório de Acessibilidade e Mobilidade Urbana - LAMU 
Objetivo Geral: Desenvolvimento de projetos e estratégias para a promoção da acessibilidade 
de uma forma integral, atendendo a todos os membros da comunidade acadêmica. 
Responsável: Carla Imaraya Meyer de Felippe. Início: 04 de fevereiro de 2019. Projeto de 
Extensão: Sistema de Gerenciamento Urbanístico – SiGUrb. Objetivo Geral: fornecer 
informações sobre localização dos prédios e demais estruturas. Responsável: Carla Imaraya 
Meyer de Felippe. Início: 04 de fevereiro de 2019. Projeto de Extensão: Sala de Recursos 
Multifuncionais – SEM. Objetivo Geral: A SRM objetiva promover práticas inclusivas no 
desenvolvimento de um trabalho interdisciplinar e multiprofissional visando a inclusão e 
acessibilidade de pessoas com deficiência e/ou necessidades educativas específicas na 
FURG. Responsável: Carla Imaraya Meyer de Felippe. Início: 04 de fevereiro de 2019. 
Projeto de Extensão: Núcleo de Estudos e Ações Inclusivas - NEAI 
Objetivo Geral: Viabilizar a acessibilidade e a permanência da pessoa com deficiência e/ou 
necessidade educativa específica (NEE). Responsável: Carla Imaraya Meyer de Felippe. 
Início:  07 de janeiro de 2019. Projeto de Extensão: Atividades Laborais dos Alunos com 
Deficiência e/ou Mobilidade Reduzida da FURG: Um Processo de Inclusão. Objetivo Geral: O 
projeto tem como objetivo proporcionar ao aluno com deficiência e/ou mobilidade reduzida a 
melhoria funcional das dificuldades na qualidade de vida. Responsável: Carla Imaraya Meyer 
de Felippe. Início: 07 de janeiro de 2019. Projeto de Extensão: Grupo Acessibilidade – GA. 
Objetivo Geral: O objetivo do trabalho é a inclusão dentro da Universidade, visando assim a 
garantia de direitos dos acadêmicos com deficiência e/ou necessidades educativas especificas 
e o desenvolvimento de ações afirmativas no intuito de oportunizar a acessibilidade e 
permanência buscando uma Educação Inclusiva. Responsável: Carla Imaraya Meyer de 
Felippe. Início:  07 de janeiro de 2019. Projeto de Extensão: Laboratório Núcleo de Estudos 
e Ações Inclusivas – LabNEAI. Objetivo Geral: O Laboratorio Núcleo de Estudos e Ações 
Inclusivas (LabNEAI), objetiva promover práticas inclusivas no desenvolvimento de um trabalho 
interdisciplinar e multiprofissional visando a inclusão e acessibilidade de pessoas com 
deficiência e/ou necessidades educativas específicas (NEE) na FURG e na comunidade em 
geral. Responsável: Carla Imaraya Meyer de Felippe. Início:  07 de janeiro de 2019. Projeto 
de Extensão: Saúde Mental e Direitos Humanos – Produzindo Estratégias de Cuidado em 
Rede. Objetivo Geral: produzir espaços de reflexão, discussão e troca de experiências 
voltadas para a produção de práticas de cuidado no território e em rede. Responsável: Rita de 
Cassia Maciazeki Gomes. Período: 01 de junho de 2019 à 31 de maio de 2020. Projeto de 
Extensão: Cara gente branca eu sou um (a) universitário (a)! Objetivo Geral: Levar às escolas 
de ensino médio e fundamental do município de Rio Grande reflexões sobre identidade, 
negritude; cotas raciais e sociais e o mito da democracia racial. Responsável: Cassiane de 
Freitas Paixao. Início: 06 de maio de 2019. Projeto de Extensão: A Bibliotheca Rio-Grandense 
enquanto espaço de leitura (1878-1898). Objetivo Geral: Analisar a Bibliotheca Rio-Grandense 
no contexto da história de leitura da cidade de Rio Grande a partir da veiculação de informações 
na imprensa periódica rio-grandina no período de 1878 a 1898. Responsável: Mateus de 
Moura Rodrigues. Período: 01 de junho de 2019 à 31 de maio de 2020. Projeto de Extensão: 
Visita técnica Hotel Casacurta/ Garibaldi-RS. Objetivo Geral: Verificar a dinâmica, organização 
e todos aspectos teóricos de um meio de hospedagem não convencional. Responsável: Thais 
Gomes Torres. Período: 13 e 14 de junho de 2019. Relatório Final de Projeto de Extensão: 
Socialização de idosos institucionalizados. Objetivo Geral: auxiliar no processo de 
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socialização de idosos institucionalizados em uma ILPI de Rio Grande-RS por meio de uma 
oficina de pintura organizada pelo Curso de Psicologia da FURG. (Objetivos alcançados 
plenamente de acordo com relatório final). Responsável: Denise Maria Maciel Leão. Período: 
01 de junho de 2017 à 30 de maio de 2018. Voto do Relator: a) Fundamentação: Os relatórios 
de Projetos de extensão propostos 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 008/2019 da Câmara de Extensão foi aprovado por unanimidade pelos Conselheiros. 
5) Câmara de Pesquisa: a) Parecer: 007/2019. 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: Democracia e teorias 
pós-coloniais. Objetivos: Compreender de que forma as teorias pós-coloniais tratam o 
conceito e a prática da democracia. Coordenador: Cristiano Ruiz Engelke. Período de 
Execução: 15/04/2019 a 31/12/2020. Compartimentação da paisagem através da relação 
entre a geomorfologia e a vegetação. Objetivos: Identificar, espacializar e analisar a relação 
entre as formas de relevo e a fitofisionomia na Estação Ecológica do Taim - RS, com vistas a 
subsidiar a identificação das unidades geoambientais da paisagem desta Unidade de 
Conservação Coordenadora: Simone Emiko Sato. Período de Execução: 01/02/2018 a 
31/12/2020. Teoria da História e os modos de pensar a História na construção narrativa 
dos discentes do ensino superior. Objetivos: Perceber como e se os discentes dos cursos 
de História e Arquivologia, após cursarem as disciplinas de Teoria e Metodologia da pesquisa 
em História e de Introdução aos Estudos Históricos, apresentam em suas narrativas a 
competência da reflexão Histórica e teórica na problematização e leitura das fontes e objetos 
da História. Coordenadora: Julia Silveira Matos. Período de Execução: 01/06/2019 a 
31/05/2020. O fenômeno da guerra nas sociedades ameríndias da América do Sul: 
perspectivas arqueológicas e etnográficas. Objetivos: A princípio esta pesquisa se orienta 
mediante duas perguntas gerais: O quanto expressiva é ou foi a atividade guerreira das 
sociedades ameríndias da América do Sul? E, quais fatores dentro das estruturas sociais das 
sociedades ameríndias sul americanas mais influenciam na eclosão da guerra? Nesse sentido 
é possível pontuar dois objetivos gerais: 1) Mensurar a frequência da guerra tanto no registro 
arqueológico quanto no registro etnográfico na América do Sul; 2) Correlacionar fatores que 
mais podem influenciar na sua ocorrência. Fatores tais como: Densidade demográfica, tipos de 
organização sociopolítica, formas de assentamento, noções de territorialidade, aspectos 
geográficos e ambientais, divisão do trabalho, além de outros fatores que se mostrem influentes 
ao longo da pesquisa. Coordenador: Danilo Vicensotto Bernardo. Período de Execução: 
01/05/2019 a 31/05/2020. Precipitação na América do Sul: análise descritiva e inferencial 
da variabilidade interanual e interdecenal. Objetivos:  Este projeto tem como objetivo 
analisar a variabilidade temporal (1900-2010) da precipitação em Uruguaiana, Corrientes, 
Assunção, Concepcíon, Porto Murtinho e Corumbá. A fim subsidiar a coleta e interpretação de 
dados climáticos obtidos com a instalação dos pluviomentos automáticos. Adicionalmente, as 
séries temporais da precipitação serão comparadas aos índices climáticos denominados 
Southern Oscillation Index - SOI, Pacific Decadal Oscillation - PDO e Southern Annular Mode - 
SAM, que caracterizam os principais modos de variabilidade interanual e interdecenal e o TNA, 
que caracteriza as anomalias de temperatura superficial do mar. Coordenador: Eder Leandro 
Bayer Maier. Período de Execução: 03/06/2019 a 29/05/2020. Os sentidos atribuídos ao 
trabalho pelos concluintes do Ensino Fundamental em escolas do município de Rio 
Grande/RS. Objetivos: Compreender os sentidos atribuídos ao trabalho pelos jovens 
concluintes do Ensino Fundamental de escolas do município de Rio Grande/RS. Coordenadora: 
Geruza Tavares D’Avila. Período de Execução: 03/06/2019 a 29/05/2020. Estudo dos 
determinantes sociais e das políticas públicas em saúde para grupos minoritários em 
Rio Grande, RS. Objetivos: Analisar o processo de implantação de políticas públicas de 
atenção à saúde para grupos minoritários no município de Rio Grande, RS. Coordenadora: Rita 
de Cássia Maciazeki Gomes. Período de Execução: 01/06/2019 a 31/05/2020. Arqueologia 
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Experimental: a cerâmica como prática. Objetivos: A proposição deste projeto visa alavancar 
os estudos de arqueologia experimental sobre a tecnologia dos corpos cerâmicos, testando 
empiricamente formas, modos de fazer, matéria-prima, manejo, entre outros, e assim ampliar 
o entendimento sobre métodos e técnicas de produção, comparando as peças produzidas 
através do reprocessamento de informação, com fragmentos cerâmicos encontrados no 
registro arqueológico. Para isso serão estabelecidos protocolos de execução e coleta de dados 
da produção oleira. Coordenador: Martial Raymond Henri Pouguet. Período de Execução: 
29/06/2019 a 31/05/2020. Identificação das Referências Culturais do Município do Rio 
Grande/RS. Objetivos: Identificar, inventariar e valorizar os referenciais culturais do Município 
do Rio Grande de modo a possibilitar a sua salvaguarda e difusão. Coordenadora: Carmem 
Gessilda Burgert Schiavon. Período de Execução: 03/06/2019 a 31/05/2020. GRAU: Grupos 
de intervenção para o tratamento da ansiedade em universitários baseados em Terapia 
de Aceitação e Compromisso (ACT) e Terapia Cognitivo-Comportamental (TCC). 
Objetivos: O objetivo geral deste estudo é estruturar, implementar e avaliar intervenções 
grupais voltadas ao tratamento da ansiedade entre estudantes universitários de graduação 
baseados na Terapia de Aceitação e Compromisso (ACT) e na Terapia Cognitivo-
Comportamental (TCC). Coordenador: Lucas Neiva Silva. Período de Execução: 01/04/2019 a 
31/10/2020. Voto do Relator: a) Fundamentação: Os projetos de pesquisa propostos estão 
dentro das normas da Universidade Federal do Rio Grande, 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 007/2019 da Câmara de Pesquisa foi 
aprovado por unanimidade pelos Conselheiros. 6) Assuntos Gerais: a) Homologação do 
Resultado da Eleição para Coordenação do Curso de Psicologia: A Direção apresentou o 
processo referente a eleição para coordenação da Psicologia. Foi eleita a chapa única 
composta pelo Prof Lucas Neiva Silva – Coordenador e pela Profª Leticia Langlois Oliveira – 
Coordenadora Adjunta. Posta em votação a homologação dos resultados da eleição foi 
aprovado por unanimidade pelos conselheiros. b) Representação da Área de Psicologia 
junto ao Conselho: Em reunião da área de Psicologia foi acordado que a Profª Geruza Tavares 
D Avila substitui o Prof Paulo Gomes de Souza Filho como represente de área titular junto ao 
Conselho do ICHI. Com relação a suplência não houve alteração permanecendo a Profª Ceres 
Braga Arejano. c) Coordenação do Curso de Especialização em Sociologia: Em reunião da 
área de Sociologia foi acordado que a Profª Cassiane de Freitas Paixão assume a Coordenação 
da Especialização em Sociologia junto com o Prof Elizardo Scarpati Costa - Coordenador 
Adjunto. d) Nota da Área de Sociologia em defesa da ciência e contra a perseguição as 
Ciências Humanas: A Profª Cassiane de Freitas Paixão em nome dos membros da Área de 
Sociologia do ICHI – FURG fez a leitura do documento em anexo, Anexo 01. O Conselho 
aprovou por unanimidade a publicação da nota e o encaminhamento aos Conselhos 
Superiores. Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata, que vai assinada pela 
senhora Diretora, Profa. Dra. Derocina Alves Campos Sosa e por mim, Sibelle Cardia Nunes 
Cruz, Secretária Geral. 

 

 

_______________________________________ 

Profª. Drª. Derocina Alves Campos Sosa 

Diretora do ICHI 
 
 
 

________________________________________ 

Sibelle Cardia Nunes Cruz 

Secretária Geral 
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Anexo 01 

NOTA DA ÁREA DE SOCIOLOGIA DO INSTITUTO DE CIÊNCIAS HUMANAS E DA 
INFORMAÇÃO (ICHI) DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE (FURG) EM 

DEFESA DA CIÊNCIA E CONTRA A PERSEGUIÇÃO AS CIÊNCIAS HUMANAS 

A Área de Sociologia do Instituto de Ciências Humanas e da Informação (ICHI) 

da Universidade Federal do Rio Grande (FURG) vem manifestar extrema preocupação 

em relação aos cortes orçamentários na FURG, pois isso prejudica a efetividade e a 

integralidade das ações de ensino, pesquisa e extensão, bem como a declarações por 

parte de autoridades públicas de que as ciências humanas, a exemplo da sociologia e 

filosofia, supostamente “não dão retorno à sociedade”. 

Os cortes orçamentários não estão impactando apenas as ciências humanas, 

conforme anunciado, mas todas as áreas da produção científica brasileira com graves 

consequenciais para o conjunto da sociedade. É pouco provável que uma sociedade 

tenha um projeto de desenvolvimento social, político, cultural e econômico viável com 

políticas públicas de qualidade sem que haja as condições adequadas para a formação 

científica em suas instituições de ensino. As universidades, a exemplo da FURG, sem o 

financiamento adequado ficam ameaçadas em sua autonomia de acordo com o artigo 

207 da Constituição Federal.  

Ao mesmo tempo a reflexão e a análise das relações sociais e da reflexão sobre 

nossas ações em sociedade ao longo da história e atualmente são elementos 

essenciais da formação oferecida pelas ciências humanas para o desenvolvimento de 

profissionais que atuarão na administração pública e na iniciativa privada no Brasil e no 

mundo. 

Assim, a Área de Sociologia busca o apoio do Conselho do ICHI e do Conselho 

Universitário da FURG para reafirmarmos o compromisso com a educação pública, 

gratuita e de qualidade, bem como do direito de todas (os) aprenderem e ensinarem 

todas as ciências, inclusive às ciências humanas, em nossa sociedade.  

 
Área de Sociologia ICHI-FURG 

Rio Grande, 14 de maio de 2019 


