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Aos oito dias do mês de outubro 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, Susana Maria Veleda da Silva, 
Sergio Botton Barcellos, Melise de Lima Pereira, Simone dos Santos Paludo, Solismar Fraga 
Martins, Derocina Alves Campos Sosa, Denise Maria Maciel Leão, José Alberione dos Reis, 
Rafael Aparecido Moron Semidão, Angélica Conceição Dias Miranda, Rossana Madruga Telles, 
Luiz Henrique Torres, Geruza Tavares D Avila, Paulo Afonso Pires Junior e Sibelle Cardia Nunes 
Cruz. 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 049/2019: Atuação em Projeto de Pesquisa. Relatório: A Direção do ICHI recebeu 
para análise e parecer a solicitação de participação como Instrutor/Pesquisador do professor 
Paulo Roberto da Silva Munhoz no projeto intitulado: Proposta de Modelo de Avaliação e 
Gestão do Desempenho Portuário. O projeto é de iniciativa do ICEAC e tem como coordenador 
pelo professor André Andrade Longaray e está devidamente registrado no SISProj com o 
detalhamento necessário. Conclusão: Pelo exposto indicamos para aprovação da participação 
como Instrutor/Pesquisador do professor Paulo Roberto da Silva Munhoz no projeto intitulado: 
Proposta de Modelo de Avaliação e Gestão do Desempenho Portuário. Posta em votação, a 
Indicação 049/2019 foi aprovada por unanimidade pelos Conselheiros. 2) Câmara 
Administrativa: a) Parecer: 020/2019. Assunto: Nova composição do NDE do Curso de 
Hotelaria. Interessada: Prof.ª Thaís Gomes Torres. Relator: Dhion Carlos Hedlund. Relatório: 
A Câmara Administrativa do Pleno do ICHI recebeu para análise e parecer, a solicitação de 
alteração na composição do Núcleo Docente Estruturante (NDE) do Curso de Hotelaria. 
Integram o dossiê o memorando 24/2019-ICHI/SVP e a ata 02/2019 do NDE do curso de 
Hotelaria. Voto do Relator: a) Fundamentação: Recebi para análise e parecer a solicitação de 
alteração do NDE do Curso de Hotelaria, conforme proposta aprovada pelo atual NDE, 
registrada na ata 02/2019, com as seguintes modificações: Excluir: Profª. Me. Krisciê Perini 
(exonerada nesta IES), Prof.ª Drª. Lígia Dalchiavon (ICHI), Profª. Me. Juliana N. Gonçalves de 
Lima (ICHI) (afastamento), Prof. Me. Carlos Henrique Cardona Nery (ICHI) (afastamento para 
qualificação). Manter: Prof. Dr. Raphaell de Boer (ILA), Profª. Me. Thaís Gomes Torres (ICHI), 
Incluir: Prof. Dr. Maurício Ragagnin Pimentel (ICHI), Profª. Drª. Melise de Lima Pereira (ICHI), 
Prof. Dr. Ricardo Saraiva Frio (ICEAC), Profª. Drª. Pâmela Amado Cristão (ICEAC). b) Parecer: 
O relator, de posse da documentação apresentada, vota pela aprovação da nova composição 
do NDE do Curso de Hotelaria. Posto em votação o parecer 020/2019 da Câmara de Ensino foi 
aprovado por unanimidade pelos Conselheiros. b) Parecer: 021/2019. Assunto: Liberação 
para realizar consultoria junto a UEL. Interessada: Lara Roberta Rodrigues Facioli. Relatora: 
Sibelle Cardia Nunes Cruz. Relatório: A Câmara Administrativa do Pleno do Conselho do ICHI 
recebeu para análise e parecer a solicitação de liberação da professora Lara Facioli para 
prestar consultoria junto a Universidade Estadual de Londrina – UEL, no período de 05 a 19 de 
dezembro de 2019. O trabalho consiste na análise de documentos relativo ao ingresso de 
candidatos nos cursos de graduação da UEL, em particular aos que se referem à disciplina/área 
de Sociologia. No material recebido tem-se: Carta de solicitação de liberação da Profª Lara 
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Facioli, E-mail de confirmação do convite pela UEL e Ata da área de Sociologia aprovando a 
liberação da docente. Voto da Relatora: A relatora vota pela aprovação da liberação da Profª 
Lara Roberta Rodrigues Facioli para prestar consultoria junto a UEL, no período de 05 a 19 
dezembro de 2019, desde que não haja prejuízo às atividades desenvolvidas junto ao ICHI e a 
FURG. Posto em votação o parecer 021/2019 da Câmara Administrativa foi aprovado por 
unanimidade pelos Conselheiros. c) Parecer: 022/2019. Assunto: Relatório número 6 
referente ao afastamento para pós-graduação de Jaciel Gustavo Kunz. Interessado: Jaciel 
Gustavo Kunz. Relatora: Simone Emiko Sato. Relatório: A Câmara Administrativa do Pleno do 
Conselho do ICHI recebeu para análise e parecer o relatório número 6 referente ao afastamento 
para pós-graduação, nível doutorado, do professor Jaciel Gustavo Kunz. O professor ingressou 
no curso de Doutorado do Programa de Pós-Graduação em Geografia da Universidade Federal 
do Rio Grande do Sul (UFRGS) em 2017, sendo o seu orientador o professor Antonio Carlos 
Castrogiovanni. No primeiro semestre de 2019, o professor participou do III Seminário Turismo 
e História (TurHis) em Caxias do Sul – RS e do XIII Encontro Nacional de Pós-Graduação em 
Geografia (ENAMPEGE) em São Paulo – SP. Em 31 de maio realizou o exame de qualificação. 
No relatório, os eventos os quais participou; o número de  créditos para a integralização, zero; 
a situação da tese, a qual encontra-se em execução; o assunto da tese, cujo tema é “Paisagens 
lacustres e performances turísticas: análises estéticas e semiótica da Lagoa Mirim 
(Brasil/Uruguai)”; o desenvolvimento da tese, que se encontra em fase de finalização dos dados 
e das correções sugeridas pela banca na qualificação; a avaliação do orientador, que julga o 
trabalho como Muito Bom, e a data provável de conclusão do curso, março de 2021. Voto da 
Relatora: A relatora vota pela aprovação relatório número 6 de afastamento do professor Jaciel 
Gustavo Kunz. Posto em votação o parecer 022/2019 da Câmara Administrativa foi aprovado 
por unanimidade pelos Conselheiros. d) Parecer: 023/2019. Assunto: Relatório número 7 
referente ao afastamento para pós-graduação de Roberta Pinto Medeiros. 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 número 7 referente ao 
afastamento para pós-graduação, nível doutorado, da professora Roberta Pinto Medeiros. A 
professora ingressou no curso de Doutorado do Programa de Pós-Graduação em Memória 
Social da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO) em 2016, sendo a sua 
orientadora a professora Evelyn Goyannes Dill Orrico. No primeiro semestre de 2019, a 
professora cursou 2 créditos e realizou o exame de qualificação no mês de fevereiro do referido 
ano. No relatório constam os 2 créditos, ainda sem nota, faltando 5 créditos para a 
integralização; a situação da tese, a qual encontra-se em execução; o assunto da tese, cujo 
tema é “A construção da memória e da identidade pelos movimentos sociais: um estudo de 
caso do Movimento de Justiça e Direitos Humanos de Porto Alegre”; o desenvolvimento da 
tese, que se encontra em fase de finalização dos dados e das correções sugeridas pela banca 
na qualificação; a avaliação da orientadora, que julga o trabalho como Muito Bom, e a data 
provável de conclusão do curso, março de 2020. Voto da Relatora: A relatora vota pela 
aprovação relatório número 7 de afastamento da professora Roberta Pinto Medeiros. Posto em 
votação o parecer 023/2019 da Câmara Administrativa foi aprovado por unanimidade pelos 
Conselheiros. e) Parecer: 024/2019. Assunto: Novo regimento do Laboratório da 
Sociologia. Interessado: Ricardo Severo. Relatora: Geruza Tavares D’Avila. Relatório: A 
Câmara Administrativa do Pleno do Conselho do ICHI recebeu para análise e parecer o 
Regimento do Laboratório de Ciências Sociais (LACS), que propõe a regulamentação do LACS, 
vinculado à área de Sociologia da Furg. Juntamente à proposta de Regimento, consta também 
a Ata 06/2019 da Reunião Ordinária da área de Sociologia, que aprova o Regimento e indica 
os nomes dos professores Ricardo e Lara, como coordenador e coordenadora adjunta, 
respectivamente. Voto do Relator: a) Fundamentação: A proposta de Regimento para o 
Laboratório de Ciências Sociais (LACS) é composta de 9 capítulos, abordando aspectos como 
a caracterização do Laboratório, os usuários, a utilização, as sanções disciplinares, a 
segurança, reserva e uso docente, monitor ou bolsista, a administração e disposições finais. A 
Coordenação do LACS será exercida pela coordenação e coordenação adjunta, escolhida pela 
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área de Sociologia, tendo o mandato duração de dois anos. b) Parecer: A relatora, de posse da 
documentação apresentada, não encontrou motivos que impeçam a aprovação do Regimento 
proposto, assim vota pela aprovação da solicitação. Posto em votação o parecer 024/2019 da 
Câmara de Ensino foi aprovado por unanimidade pelos Conselheiros. 3) Câmara de Ensino: 
a) Parecer: 043/2019. Assunto: Criação da disciplina “Dimensões da mudança global: 
sociedade, clima e ciência” do Programa de Pós-graduação em Geografia (PPGeo). 
Interessada: Simone Emiko Sato. Relatora: Susana Maria Veleda da Silva. Relatório: Criação 
da disciplina “Dimensões da mudança global: sociedade, clima e ciência” do Programa de Pós-
graduação em Geografia (PPGeo). Caráter Optativa. 04 créditos. Ementa: Introdução aos 
conceitos sobre a mudança global como resultado das pressões sociais pelos recursos 
naturais.  Estudo dos diversos fatores que afetam a resiliência dos sistemas naturais e sua 
continua existência equilibrada e das respostas científico-políticas para enfrentar tal 
problemática.  Análise da questão de mudanças globais, em particular, ao uso de metodologias 
para a determinação das dinâmicas multitemporais da paisagem, variáveis meteorológicas e 
ilhas de calor urbana. No processo, constam os seguintes documento: Mem. 35/2019 da 
Coordenadora do PPGeo, Simone E. Sato; Formulário com Ementa, Objetivos, Conteúdo 
programático e Bibliografia; Ata 04/2019 do PPGeo com a manifestação de aceite da área. Voto 
da Relatora: a) Fundamentação: trata-se de importante temática para o Programa de Pós-
graduação em Geografia, relacionando temas da área ambiental e da urbano-regional. b) 
Parecer: de posse da documentação apresentada voto pela aprovação da criação da disciplina. 
Posto em votação o parecer 043/2019 da Câmara de Ensino foi aprovado por unanimidade 
pelos Conselheiros. b) Parecer: 044/2019. Assunto: Relatórios e Projetos de Ensino. 
Interessado: ICHI. Relatora: Susana Silva. Relatório: 1) Relatório de atividades do Projeto 
“Diálogos do LaTur 2019/2. Interessada: Melise de Lima Pereira. Os objetivos do Projeto foram 
atingidos plenamente. 2) Projetos de Ensino. Os projetos abaixo relacionados cumprem os 
quesitos de Projetos de Ensino do ICHI: Minicurso: introdução à análise do comportamento: 
epistemologia e conceitos essenciais. Interessado: Paulo Gomes de Sousa Filho. Período: 22 
a 25 de outubro de 2019. Oficinas sobre a importância da pesquisa científica. Interessada: 
Melise de Lima Pereira.  Período: 29 de outubro a 29 de novembro de 2019. Diálogos LaTur 
2019/2 – edição outubro. Interessada: Melise de Lima Pereira. Período: 09 de outubro a 22 de 
novembro de 2019. V Semana acadêmica da Hotelaria - Gestão hoteleira: as diversas 
perspectivas na Hotelaria. Interessada: Siuza Monteiro Guedes. Período: 14 a 18 de outubro 
de 2019. Monitoria da disciplina de Psicologia Transcultural. Interessada: Geruza Tavares 
D`Ávila. Período: 09 de outubro a 17 dezembro de 2019. Voto da Relatora: a) Fundamentação: 
tratam-se de importantes iniciativas no que se refere a possibilidade de experiências teóricas e 
práticas sobre o ensino. b) Parecer: de posse da documentação apresentada voto pela 
aprovação do relatório e dos projetos de ensino elencados. Posto em votação o parecer 
044/2019 da Câmara de Ensino foi aprovado por unanimidade pelos Conselheiros. 4) Câmara 
de Extensão: a) Parecer: 014/2019. Assunto: Atividades de Extensão. Interessados: 
Professores e Técnicos Administrativos do ICHI. Relatora: Marcia Carvalho Rodrigues. 
Relatório: A Câmara de extensão do Conselho do ICHI recebeu para análise e parecer os 
seguintes documentos: 1. Projeto de extensão: EXT 1063 - I Mini-Jornada de Análise do 
Comportamento. Objetivo geral: Realizar a I Mini-Jornada de Análise do Comportamento. 
Coordenador: Paulo Gomes de Sousa Filho. Período: 14 a 18 de outubro de 2019. 2. Projeto 
de extensão: EXT 1137 – I Seminários do LEAB. Objetivo geral: promover, por meio da 
realização de um evento anual, um ambiente de diálogo e troca de conhecimentos, tratando de 
temas interdisciplinares e transversais à ciência Arqueológica e aos temas costumeiramente 
tratados no âmbito das atividades desenvolvidas no Laboratório de Estudos em Antropologia 
Biológica, Bioarqueologia e Evolução Humana – LEAB. Coordenador: Danilo Vicensotto 
Bernardo. Período: 15 de outubro a 22 de novembro de 2019. 3. Projeto de extensão: EXT 
1139 – Visita Técnica – Meios de Hospedagem. Objetivo geral: Oportunizar aos discentes o 
contato com os departamentos e serviços hoteleiros, para também despertar novas 
curiosidades a respeito da área hoteleira. Coordenador: Vanilson Pereira Silveira. Período: 05 
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a 06 de novembro de 2019. 4. Projeto de extensão: EXT 1141 – Entre vozes e ecos: uma 
arqueologia do cotidiano da Praça da Geribanda. Objetivo geral: Realizar ações na Praça 
Tamandaré, provocando o seu reconhecimento como um espaço socialmente ativo, construído 
no cotidiano, através da interação entre Arqueologia, memória e pessoas. Coordenador: 
Beatriz Valladão Thiesen. Período: 09 de novembro de 2019 a 31 de agosto de 2020. 5. Projeto 
de extensão: EXT 1128 – Horror clássico literário e a estética gótica da Universal Filmes. 
Objetivo geral: Realizar uma Oficina na Mostra da Produção Universitária buscando despertar 
o interesse pela leitura de obras clássicas da literatura gótica de horror. Coordenador: Luiz 
Henrique Torres. Período: 09 a 10 de outubro de 2019. Voto do Relator: a) Fundamentação: 
Os projetos de extensão propostos estão dentro das normas de extensão, não havendo 
impeditivos para a 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 014/2019 da Câmara de Extensão foi aprovado por unanimidade pelos Conselheiros. 
5) Câmara de Pesquisa: a) Parecer: 015/2019. Assunto: Grupo de Pesquisa. Relator: Paulo 
Afonso Pires Junior. Relatório: A Câmara de Pesquisa do Conselho do ICHI recebeu, para 
análise e parecer, criação de Grupo de Pesquisa abaixo elencado:  

Nº de 
registro 

Responsável Título 

257/2018 
Profa. Lara Rodrigues 

Facioli 
“Grupo de Pesquisa Sociologia Digital” 

Voto do Relator: a) Fundamentação: Trata-se de criação de Grupo de Pesquisa intitulado 
“Grupo de Pesquisa Sociologia Digital”, tendo como coordenadora a Profa. Dra. Lara Rodrigues 
Facioli. O grupo é formado por pesquisadoras e pesquisadores do campo das Ciências 
Humanas, especialmente das Ciências Sociais, cujas temáticas de pesquisa e interesse se 
articulam em função dos estudos das tecnologias digitais e seus efeitos nos diversos âmbitos 
de composição da sociedade brasileira. b) Parecer: Tendo em vista o exposto, votamos pela 
aprovação do Grupo de Pesquisa acima descrito. Posto em votação o parecer 015/2019 da 
Câmara de Pesquisa foi aprovado por unanimidade pelos Conselheiros. b) Parecer: 016/2019. 
Assunto: Projeto de Pesquisa. Relator: Paulo Afonso Pires Junior. Relatório: A Câmara de 
Pesquisa do Conselho do ICHI recebeu, para análise e parecer, o Projeto de Pesquisa abaixo 
elencado: 1) Ativismos Digitais: política, democracia e mídias digitais na sociedade 
brasileira contemporânea. Objetivos: Este projeto tem como objetivo fundamental mapear as 
transformações na circulação dos repertórios políticos, as disputas por visibilidade, as 
demandas por novas estratégias que o acesso constante às mídias digitais apresenta para a 
ação política contemporânea na sociedade brasileira, com atenção especial para o contexto da 
cidade de Rio Grande, do Estado do Rio Grande do Sul e da região sul do país. Interessa-nos 
compreender e abarcar tanto a ação política institucionalizada, quanto aquela realizada em 
coletivos, movimentos sociais e ativistas. Busca-se caracterizar, com auxílio da sociologia 
digital, o que compõe o engendramento entre prática política e mídias digitais. Coordenadora: 
Lara Roberta Rodrigues Facioli. Período de Execução: 10/10/2019 a 20/12/2021. Voto do 
Relator: a) Fundamentação: O projeto de pesquisa proposto está 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 do projeto de pesquisa acima descrito. 
Posto em votação o parecer 016/2019 da Câmara de Pesquisa foi aprovado por unanimidade 
pelos Conselheiros. 6) Assuntos Gerais: a) Homologação de concursos no COEPEA: A 
Direção informou aos Conselheiros que os atos de resultados dos dois concursos para 
professor efetivo da área de hospitalidades (Eventos e Hotelaria) foram homologados no 
COEPEA. O Instituto aguarda a nomeação dos candidatos. b) Comemoração da História e 
da Geografia: A Direção informou que nos dias 24 e 25 de outubro acontecerá as atividades 
comemorativas dos 40 anos dos cursos de licenciatura em História e Geografia e dos 30 anos 
dos bacharelados. A Diretora convida todos a participar da confraternização que irá ocorrer no 
dia 24/10 às 17:00 hrs no auditório do prédio da Psicologia. c) Vaga no PPGeo: O Prof Solismar 
Martins, Coordenador Adjunto do PPGeo, solicitou ao Conselho a liberação da abertura de mais 
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uma vaga no Edital de seleção de 2020 do PPGeo, na linha de pesquisa “Análise Urbano 
Regional”, para orientação da Profª Leda Buonfiglio, que atualmente atua na FURG através do 
PNPD. Posta em votação a solicitação foi aprovada por unanimidade pelos Conselheiros. 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 

 
 
 
 
 
 


