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Aos dez dias do mês de dezembro 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: Marcia Carvalho 
Rodrigues, Simone dos Santos Paludo, Solismar Fraga Martins, Jussemar Weiss Gonçalves, 
Derocina Alves Campos Sosa, José Alberione dos Reis, Rafael Aparecido Moron Semidão, Luiz 
Henrique Torres, Ceres Braga Arejano, Martin Cesar Tempass, Kaciano Barbosa Gadelha, 
Elisangela Gorete Fantinel, Paulo Afonso Pires Junior, Sibelle Cardia Nunes Cruz e Mauricio 
Ragagnin Pimentel por conferênciaweb. 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 passou a palavra ao Conselheiro José Alberione dos Reis, representante da 
área de Arqueologia para apresentação das indicações da área: 1) Indicações: a) Projeto de 
Extensão X Semana Acadêmica da Arqueologia: O projeto coordenado pela Profª Adriana 
Fraga da Silva foi apresentado fora de prazo ao Conselho. A data de início do projeto foi 
14/10/2019 e a data de fim 29/11/2019. O atraso ocorreu por consequência da demora, por 
parte dos estudantes, na finalização do cronograma do evento. Posta em votação, a Indicação 
do projeto da X Semana Acadêmica da Arqueologia foi reprovado por unanimidade pelos 
Conselheiros devido a decisão anterior do Conselho de não homologar projetos com data 
retroativa. b) Homologação do resultado da eleição para Coordenação da Arqueologia: 
Foi entregue ao Conselho, pelo presidente da comissão, Prof José Alberione, a documentação 
referente a eleição da Coordenação da Arqueologia. O atual coordenador e candidato da chapa 
única, Prof Artur Henrique Franco Barcelos, questionou a legitimidade do processo devido à 
baixa participação na votação. Como o fato de ter tido poucos votantes não interfere na 
legitimidade do resultado foi encaminhado a homologação do resultado da eleição para 
votação. Posta em votação, a Indicação do resultado da eleição para coordenação do Curso 
de Arqueologia foi aprovada por unanimidade pelos Conselheiros. 2) Câmara Administrativa: 
a) Parecer: 031/2019. Assunto: Trabalho voluntário no PPGPsi - ICHI. Interessada: Simone 
dos Santos Paludo. Relator: Dhion Carlos Hedlund. Relatório: A Câmara Administrativa do 
Pleno do Conselho do ICHI recebeu para análise e parecer o processo 23116.009215/2019-11, 
que trata do pedido de Simone dos Santos Paludo para atuar como professora voluntária junto 
ao Programa de Pós-Graduação em Psicologia - PPGPsi, do ICHI - FURG, como procuradora 
da Profa. Dra. Sílvia Helena Koller. No processo constam os seguintes documentos: a) 
Requerimento de trabalho voluntário (fl. 01); b) Procuração da profª. Sílvia concedendo direitos 
à profª. Simone (fl. 02); c) Plano de trabalho voluntário (fls. 03 - 13); d) Folha de despacho (fl. 
14); e) Cópia da carteira de identidade (fl. 15); f) Cópia da conta de energia elétrica 
(comprovante de endereço) (fl. 16); Voto do Relator: a) Fundamentação: O pedido contém os 
documentos mínimos necessários para pedidos de trabalho voluntário, conforme pede a 
Instrução Normativa 005/2001-PROGEP. A profª. Simone dos Santos Paludo (FURG) atuará 
como procuradora da profª. Sílvia Helena Koller (UFRGS), mediante procuração constante no 
processo (fl. 02), no Curso de Mestrado do Programa de Pós-Graduação em Psicologia – 
PPGPsi, do ICHI – FURG. Não há pedido de ressarcimento financeiro para as atividades a 
serem prestadas. b) Parecer: A manifestação do PPGPsi sobre o pedido da profª. Simone não 
consta no processo. Entretanto, o pedido atual não fere a Instrução Normativa 005/2001-
PROGEP. Voto pela aprovação do pedido de trabalho voluntário de Simone dos Santos Paludo 
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como procuradora de Sílvia Helena Koller para atuação no PPGPsi – nível Mestrado. Posto em 
votação o parecer 031/2019 da Câmara Administrativa foi aprovado por unanimidade pelos 
Conselheiros. b) Parecer: 032/2019. Assunto: Afastamento para Pós-Graduação – Nível 
Doutorado. Interessado: Cristiano Ruiz Engelke. Relatora: Sibelle Cardia Nunes Cruz. 
Relatório: A Câmara Administrativa do Pleno do Conselho do ICHI recebeu para análise e 
parecer o processo 23116.008844/2019-15 referente ao afastamento para pós-graduação – 
Nível Doutorado, junto ao Programa de Pós-Graduação em Ciência Política da Universidade 
Federal de Pelotas – PPGCPOL/UFPel, no período de 20/01/2020 a 20/04/2022. Constam no 
processo: Documento 1 – Formulário de solicitação de afastamento para realização de pós-
graduação docente (folhas 1-4); Documento 2 – Atestado de Matrícula (folha 5); Documento 3 
– Projeto de Pesquisa (folhas 6 - 19); Documento 4 – Carta de solicitação de afastamento para 
curso de Doutorado (folha 20); Documento 5 – Dados do mapa de tempo de serviço (folha 21); 
Documento 6 – Termo de compromisso por afastamento de servidor para aperfeiçoar-se em 
instituição nacional ou estrangeira (folha 22 - 23); Documento 7 – Ata da Reunião da Área de 
Sociologia (folhas 25 - 26). Voto da Relatora: A relatora, com base na Deliberação COEPE 
19/2008, na Instrução Normativa PROPESQ 03/2011, na Lei Federal 12.772 de 23/12/2012 e 
na Instrução Normativa Nº 02/2016, considera que o requerente atende as exigências legais. 
Dessa forma, a relatora vota pela aprovação do pedido de afastamento do interessado no 
período de 20/01/2020 a 20/04/2022. Posto em votação o parecer 032/2019 da Câmara 
Administrativa foi aprovado por unanimidade pelos Conselheiros. c) Parecer: 033/2019. 
Assunto: Relatório de afastamento - Doutorado. Interessado: Carlos Henrique Cardona 
Nery. Relatora: Geruza Tavares D’Avila. Relatório: A Câmara Administrativa do Pleno do 
Conselho do ICHI recebeu para análise e parecer o Relatório nº 01 referente ao 1º semestre 
de 2019 do afastamento para doutorado do servidor Carlos Henrique Cardona Nery, junto ao 
Programa de Pós-Graduação em Educação Ambiental da Universidade Federal de Rio Grande 
- FURG em nível de doutorado. O relatório apresenta os dados do doutorando: as disciplinas 
cursadas e dispensadas no período (05 disciplinas e Exame de Proficiência), participação em 
eventos (04), números de créditos cursados (14), número de créditos restantes para 
integralização (37), situação da tese (Estudos Preliminares), assunto da tese, desenvolvimento 
da tese, avaliação do orientador, o qual julga o período relatado como “muito bom” e a data 
provável de conclusão do curso – dezembro de 2022. Voto da Relatora: Vota pela aprovação 
do Relatório de Afastamento para Doutorado do servidor Carlos Henrique Cardona Nery, 
referente ao 1º semestre de 2019. Posto em votação o parecer 033/2019 da Câmara 
Administrativa foi aprovado por unanimidade pelos Conselheiros. d) Parecer: 034/2019. 
Assunto: Relatório de afastamento - Mestrado. Interessado: Jarbas Greque Acosta. 
Relatora: Geruza Tavares D’Avila. Relatório: A Câmara Administrativa do Pleno do Conselho do 
ICHI recebeu para análise e parecer o Relatório nº 01 referente ao 1º semestre de 2019 do 
afastamento para mestrado do servidor Jarbas Greque Acosta, junto ao Programa de Pós-
Graduação em História – PPGH da Universidade Federal de Rio Grande - FURG em nível de 
mestrado. O relatório apresenta os dados do mestrando: as disciplinas cursadas e dispensadas 
no período (06 disciplinas), participação em eventos, números de créditos cursados (20), 
situação da dissertação (Elaborando o Plano), assunto da dissertação, desenvolvimento da 
dissertação, avaliação do orientador, o qual julga o período relatado como “muito bom” e a data 
provável de conclusão do curso – dezembro de 2020. Não consta o número de créditos 
restantes para integralização. Voto da Relatora: Vota pela aprovação do Relatório de 
Afastamento para Mestrado do servidor Jarbas Greque Acosta, referente ao 1º semestre de 
2019. Posto em votação o parecer 034/2019 da Câmara Administrativa foi aprovado por 
unanimidade pelos Conselheiros. 3) Câmara de Ensino: a) Parecer: 047/2019. Assunto: 
Relatório do projeto de ensino “XXI Semana Acadêmica do Curso de Biblioteconomia”. 
Interessada: Maria de Fatima Santos Maia. 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 referente ao projeto de ensino “XXI Semana Acadêmica 
do Curso de Biblioteconomia”. No documento que relata as atividades desenvolvidas é 
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informado que ocorreram reuniões periódicas, entre os meses de agosto a outubro, em 
preparação ao evento, sendo que sua comissão organizadora contou com a participação de 
doze alunos e duas professoras. O período de realização do evento foi de 04/11/2019 a 
07/11/2019, e contou com a presença de dezenove palestrantes e oficineiros. Não ocorreram 
problemas, não houve alterações no cronograma e todos os objetivos foram alcançados. O 
evento alcançou um público de oitenta e nove alunos e teve cinco apresentações de trabalhos 
resultantes de grupos de pesquisa. Não houve produção associada. No material recebido tem-
se: Formulário da PROGRAD. Programação do evento. Voto do Relator: a) Fundamentação: 
Os dados veiculados no relatório, relativos à solicitação de aprovação da atividade de ensino, 
foram apresentados em formulário adequado e informam todos os elementos necessários à 
sua aprovação. b) Parecer: Tendo em vista o exposto, voto pela APROVAÇÃO. Posto em 
votação o parecer 047/2019 da Câmara de Ensino foi aprovado por unanimidade pelos 
Conselheiros. 4) Câmara de Extensão: a) Parecer: 016/2019. 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 1184 – ESCALA 
Empresa Júnior da Geografia. Objetivo geral: fomentar o desenvolvimento acadêmico e 
profissional dos discentes dos cursos de geografia da FURG a partir da integração do processo 
de ensino com o desenvolvimento de projetos. E tornar-se uma empresa de referência na área 
de planejamento sócio ambiental e geotecnologia. Coordenador: Eder Leandro Bayer Maier. 
Período: 10/12/2019 – 10/12/2020. 2. Relatório de atividades: I Encontro de Pesquisas 
Arqueológicas Invisibilizadas. Segundo o relatório, os objetivos propostos foram alcançados. 
Não houve mudança no cronograma de execução do projeto, nem problemas na sua execução. 
O evento foi realizado nos dias 7 e 8/11/2019; contou com 29 comunicações dos mais variados 
temas; alcançou o público de 100 participantes e terá a publicação dos resumos expandidos 
em Anais. Responsável: Beatriz Valladão Thiesen. 3. Relatório de atividades: II Ciclo de 
Oficinas da Arqueologia: balbúrdias no extremo sul. De acordo com o relatório apresentado, os 
objetivos foram alcançados. Não houve mudança no cronograma de execução do projeto, nem 
problemas na sua execução. O evento realizou 5 oficinas para as comunidades acadêmica e 
externa e atingiu um público de 30 pessoas. Responsável: Beatriz Valladão Thiesen. 4. 
Relatório de atividades: VI Semana Acadêmica do Curso de Turismo - 2019. Segundo o 
relatório, os objetivos foram alcançados. Não houve mudança no cronograma de execução do 
projeto, nem problemas na sua execução. O evento ocorreu entre os dias 12 e 16/11/2019 no 
Campus de Santa Vitória do Palmar. O público alvo alcançado foi estimado em cerca de 90 
pessoas. Responsável: Ligia Dalchiavon. 5. Relatório de atividades: Projeto de extensão 
EXT 847 – Digitalização dos assentamentos funcionais dos servidores da Universidade Federal 
do Rio Grande – FURG. De acordo com o relatório, os objetivos foram plenamente alcançados, 
tendo resultado em 50.959 documentos tratados e digitalizados. Não houve mudança no 
cronograma de execução do projeto, nem problemas na sua execução. A equipe envolvida no 
projeto incluiu 2 docentes e 2 bolsistas do curso de Arquivologia e 1 servidor da PROGEP. 
Responsável: Rafael Aparecido Moron Semidão. Voto da Relatora: a) Fundamentação: O 
projeto de extensão e relatórios de atividades de projetos de extensão apresentados 
encontram-se 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 016/2019 da Câmara de Extensão 
foi aprovado por unanimidade pelos Conselheiros. 6) Assuntos Gerais: a) Eleição da 
Coordenação da Área de Sociologia: A área de Sociologia indicou para assumir a 
coordenação da área o Prof Kaciano Barbosa Gadelha – Coordenador e Profª Lara Roberta 
Rodrigues Facioli – Coordenadora. Posto em votação o Conselho homologa por unanimidade 
a escolha da coordenação da área de Sociologia. b) Plano de Ação 2020: A Diretora 
comunicou aos Conselheiros que o Plano de Ações para 2020 será sistematizado a partir dos 
dos Relatórios Gerenciais entregue pelas áreas. Os Conselheiros concordaram com a decisão. 
c) Relatório de Atividades 2019 do Instituto: Foi apresentado o relatório de atividades aos 
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Conselheiros, conforme Anexo 01. d) Calendário Administrativo 2020 do ICHI: Foi 
apresentado o calendário das reuniões e ações do Conselho para 2020. Os Conselheiros 
aprovaram o Calendário. e) Confraternização de Final de Ano do ICHI: A Diretora relembrou 
que a confraternização do ICHI será realizada no dia 17/12/019 a partir das 11:00 hrs no CTG 
da FURG, em frente ao Pavilhão 4. 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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