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Aos onze dias do mês de fevereiro de 2020, às 9:30hrs, 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 
Emiko Sato, Derocina Alves Campos Sosa, José Alberione dos Reis, Rafael Aparecido Moron 
Semidão, Angélica Conceição Dias Miranda, Rossana Madruga Telles, Luiz Henrique Torres, 
Geruza Tavares D Avila, César Augusto Martins, Francisco das Neves, Kaciano Barbosa Gadelha, 
Elisangela Gorete Fantinel, Cristiane Bulhosa Trigo e Bruna Carballo Dominguez de Almeida. 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 001/2020: Assunto: 
Projetos de Pesquisa e relatórios de pesquisa. Relatório:        Recebi para análise e parecer o 
encaminhamento de projetos de pesquisa e de relatórios de pesquisa desenvolvidos por 
professores da unidade conforme segue: 1. (projeto) Saúde e bem- estar do servidor da 
Universidade Federal do Rio Grande- SABES/FURG coordenado pelo professor Lucas Neiva Silva 
de 12/02/2020 a 31/12/2020; 2. (projeto) Gestão do Conhecimento e o Repositório Institucional da 
FURG, coordenado pela professora Angélica  Conceição Dias Miranda de 07/01/2020 a 28/02/2020. 
3. (relatório) Os sentidos atribuídos ao trabalho pelos concluintes do Ensino Fundamental em 
escolas do município de Rio Grande/RS coordenado pela professora Geruza Tavares D'Avila. 4. 
(relatório) Identificação, registro e reconhecimento de marcas de propriedade em acervos 
bibliográficos coordenado pela professora Márcia Carvalho Rodrigues. 5. (relatório) Contexto, 
situação e perspectiva dos acervos raros pertencentes às bibliotecas públicas gaúchas, coordenado 
pela professora Márcia Carvalho Rodrigues. 6. (relatório) Resgate da produção científica da FURG 
através do Repositório Institucional coordenado pela professora Angélica Dias Miranda. Os referidos 
projetos e relatórios estão devidamente cadastrados e apresentam o detalhamento necessário à 
sua execução, no caso dos projetos e as ações executadas no que concerne aos relatórios. 
Conclusão: Pelo exposto indicamos para aprovação os projetos de pesquisa e de relatórios de 
pesquisa desenvolvidos por professores da unidade conforme segue: Saúde e bem- estar do 
servidor da Universidade Federal do Rio Grande- SABES/FURG coordenado pelo professor Lucas 
Neiva Silva de 12/02/2020 a 31/12/2020; Gestão do Conhecimento e o Repositório Institucional da 
FURG, coordenado pela professora Angélica  Conceição Dias Miranda de 07/01/2020 a 31/12/2020. 
Os sentidos atribuídos ao trabalho pelos concluintes do Ensino Fundamental em escolas do 
município de Rio Grande/RS coordenado pela professora Geruza Tavares D'Avila. Identificação, 
registro e reconhecimento de marcas de propriedade em acervos bibliográficos coordenado pela 
professora Márcia Carvalho Rodrigues. Contexto, situação e perspectiva dos acervos raros 
pertencentes às bibliotecas públicas gaúchas, coordenado pela professora Márcia Carvalho 
Rodrigues. Resgate da produção científica da FURG através do Repositório Institucional 
coordenado pela professora Angélica Dias Miranda. Os referidos projetos e relatórios estão 
devidamente cadastrados e apresentam o detalhamento necessário à sua execução, no caso dos 
projetos e as ações executadas no que concerne aos relatórios. Posta em votação, a Indicação 
001/2020 foi aprovada por unanimidade pelos Conselheiros. b) Indicação 002/2020: Assunto: 
Coordenação Pró-tempore. Relatório: Recebi para análise e parecer a indicação pró-tempore da 
Coordenação dos Cursos de História que será exercida pelo professor  Francisco das Neves Alves 
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até a homologação e emissão de portaria da nova coordenação eleita no último semestre de 2019. 
Conclusão: Pelo exposto indicamos o professor Francisco das Neves Alves para exercer a 
coordenação pró-tempore dos cursos de História. Posta em votação, a Indicação 002/2020 foi 
aprovada por unanimidade pelos Conselheiros. c) Indicação 003/2020: Assunto: Projeto de 
Extensão. Relatório: Recebi para análise e parecer a indicação do projeto de extensão intitulado: 
Digitalização dos assentamentos funcionais dos servidores da Universidade Federal do Rio Grande- 
FURG coordenado pelo professor Rafael Aparecido Moron Semidão que será executada entre 
09/01/2020 e 31/12/2020. A proposta está devidamente cadastrada e apresenta o detalhamento 
necessário à sua execução. Conclusão: Pelo exposto indicamos a aprovação do projeto de 
extensão intitulado: Digitalização dos assentamentos funcionais dos servidores da Universidade 
Federal do Rio Grande- FURG coordenado pelo professor Rafael Moron Semidão, que será 
executada entre 09/01/2020 e 31/12/2020. Posta em votação, a Indicação 003/2020 foi aprovada 
por unanimidade pelos Conselheiros. d) Indicação 004/2020: Assunto: Participação no RIMHAS 
e COREMU. Relatório: Recebi para análise e parecer a indicação da participação da professora 
Beatriz Schmidt para compor o corpo docente da Residência integrada Multiprofissional Hospitalar 
com Ênfase na atenção à Saúde Cardiometabólica do Adulto (RIMHAS), bem como o corpo docente 
assistencial da Comissão de Residências Multiprofissionais (COREMU). A indicação da professora 
foi referendada pelo Comitê Assessor da área de Psicologia. Conclusão:  Pelo exposto indicamos a 
aprovação da indicação da participação da professora Beatriz Schmidt para compor o corpo docente 
da Residência integrada Multiprofissional Hospitalar com Ênfase na atenção à Saúde 
Cardiometabólica do Adulto (RIMHAS), bem como o corpo docente assistencial da Comissão de 
Residências Multiprofissionais (COREMU). Posta em votação, a Indicação 004/2020 foi aprovada 
por unanimidade pelos Conselheiros. e) Indicação 005/2020: Assunto: Indicação de 
Coordenação.  Relatório: Recebi para análise e parecer a indicação da coordenação do curso de 
especialização em Atendimento Educacional Especializado modalidade EaD, referendadas pela 
área de Psicologia conforme segue: Professora Carla Imaraya Meyer de Felippe- coordenadora e 
Professor Augusto Duarte Faria – coordenador adjunto. Conclusão: Pelo exposto indicamos a 
aprovação da indicação da coordenação do curso de especialização em Atendimento Educacional 
Especializado modalidade EaD, conforme segue:      Professora Carla Imaraya Meyer de Felippe- 
coordenadora e Professor Augusto Duarte Faria – coordenador adjunto. Posta em votação, a 
Indicação 005/2020 foi aprovada por unanimidade pelos Conselheiros. f) Indicação 006/2020: 
Assunto: Homologação de resultados de seleção.  Relatório: Recebi para análise e parecer a 
homologação dos resultados das seleções de residentes referentes aos editais 01/2019 e 02/2019 
dos processos seletivos para os programas de: Residência Integrada Multiprofissional Hospitalar 
com ênfase na Atenção à Saúde Cardiometabólica do Adulto (RIMHAS) e Residência 
Multiprofissional em Saúde da Família (RMSF) conforme anexo. Conclusão:  Pelo exposto 
indicamos a aprovação a homologação dos resultados das seleções de residentes referentes aos 
editais 01/2019 e 02/2019 dos processos seletivos para os programas de: Residência Integrada 
Multiprofissional Hospitalar com ênfase na Atenção à Saúde Cardiometabólica do Adulto (RIMHAS) 
e Residência Multiprofissional em Saúde da Família (RMSF) conforme anexo. Posta em votação, a 
Indicação 006/2020 foi aprovada por unanimidade pelos Conselheiros. g) Indicação 007/2020: 
Assunto: Homologação de Edital.  Relatório: Recebi para análise e parecer a homologação do 
edital 01/2020 da SEaD referente ao processo de seleção de estudantes para o Curso de 
Especialização em Atendimento Educacional Especializado na modalidade EaD, conforme anexo. 
Conclusão: Pelo exposto indicamos a aprovação a homologação do edital 01/2020 da SEaD 
referente ao processo de seleção de estudantes para o Curso de Especialização em Atendimento 
Educacional Especializado na modalidade EaD, conforme anexo. Posta em votação, a Indicação 
007/2020 foi aprovada por unanimidade pelos Conselheiros. h) Indicação: Assunto: Indicação de 
Coordenação. Foi feita a indicação, durante a reunião, para a Coordenação pró-tempore do Curso 
de Arquivologia, sendo o Professor Rafael Aparecido Moron Semidão o indicado para exercer a 
função. Posta em votação, a Indicação foi aprovada por unanimidade pelos Conselheiros. 2) 
Câmara Administrativa: a) Parecer 001/2019: Assunto: Seleção Contratação Temporária – 
Professor Substituto – Área de Biblioteconomia. Assunto: Interessado: Derocina Alves Campos 
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Sosa Relator: Simone Emiko Sato. Relatório: A Câmara Administrativa do Pleno do Conselho do 
ICHI recebeu para análise e parecer, o processo nº 23116.008411/2019-60, relativo à Seleção de 
Professor Substituto – Área de Biblioteconomia, realizado pelo Instituto de Ciências Humanas e da 
Informação. Integram o processo os seguintes documentos: 1. Formulário de seleção de 
Professor Substituto (fl.1); 2. Folha de deferimento da Pró-Reitoria de graduação (fl.2); 3. Portaria 
nº 2672/2019 designando os membros da banca de seleção: Profa. Dra. Angélica Conceição Dias 
Miranda (Presidente); Prof. Dr. Cláudio Renato Moraes da Silva; Profa. Dra. Maria de Fátima Santos 
Maia; Profa. Dra. Adriana Kivanski de Senna (Suplente); Profa. Dra. Derocina Alves Campos Sosa 
(Suplente)  (fl.3); 4. Folha de despacho (fl.4); 5. Solicitação de parecer de edital e do extrato do 
edital para concurso público (fl.5); 6. Minuta do Edital do Processo Seletivo Simplificado para 
contratação por tempo determinado (fls.6-10); 7. Folha de despacho (fl. 11); 8. Parecer sobre a 
minuta de edital (fls.12-13); 9. Solicitação de assinatura do edital (fl.14); 10. Edital nº 60 de 29 
de outubro de 2019 – Processo Seletivo simplificado para contratação por tempo determinado 
(fls.15-17); 11.  Extrato do Edital nº 60 – de 29 de outubro de 2019 – Processo Seletivo simplificado 
para contratação por tempo determinado (fls. 18-19); 12.  Diário Oficial da União – Seção 3, página 
114 (fl. 20 ); 13. Fotocópia do Jornal Agora do dia 31 de outubro de 2019 (fl. 21); 14. Fotocópia do 
jornal Correio do Povo de 31 de outubro de 2019 (fl. 22); 15. Portaria nº 2672/2019 designando os 
membros da banca de seleção: Profa. Dra. Angélica Conceição Dias Miranda (Presidente); Prof. Dr. 
Cláudio Renato Moraes da Silva; Profa. Dra. Maria de Fátima Santos Maia; Profa. Dra. Adriana 
Kivanski de Senna (Suplente); Profa. Dra. Derocina Alves Campos Sosa (Suplente) (sem 
numeração - s/n); 16.  Portaria nº 3095/2019 alterando a Portaria 2672/2019, excluindo os seguintes 
membros: Profa. Dra. Angélica Conceição Dias Miranda; Prof. Dr. Cláudio Renato Moraes da Silva; 
Profa. Dra. Maria de Fátima Santos Maia e Profa. Dra. Derocina Alves Campos Sosa; incluindo os 
seguintes membros: Profa. Dra. Mariza Inês da Silva Pinheiro, Prof. Dr. Rodrigo Aquino de Carvalho, 
Profa. Dra. Carmem Gessilda Burgert Schiavon (Suplente); e mantendo a Profa. Dra. Adriana 
Kivanski de Senna (Presidente)  (s/n); 17.  Ata de presença do sorteio do ponto da Prova Didática 
(s/n); 18. Ata 1, ponto sorteado número 2: “Softwares livres e proprietários para implementação de 
bibliotecas digitais”  (s/n); 19.  Ata de presença da Prova Didática (s/n); 20. Avaliação da Prova 
Didática do candidato Eliezer Mendes Lopes, por avaliador (s/n); 21. Plano de aula do candidato 
Eliezer Mendes Lopes (s/n); 22. Avaliação da Prova Didática da candidata Magali Martins Aquino,  
por avaliador (s/n); 23. Ata 2 apresentando as notas da Prova Didática (s/n); 24. Ata 3 apresentando 
as notas dos Exames de Títulos (s/n); 25. Ata 3 retificada (s/n); 26. Ata 4 do encerramento das 
atividades e apresentação do resultado final (s/n). Voto da Relatora: a) Fundamentação: O 
Processo Seletivo Simplificado para contratação por tempo determinado, nº 23116.008411/2019-
60, objeto do Edital nº 60, de 29 de outubro de 2019, para seleção de Professor Substituto realizado 
pelo Instituto de Ciências Humanas e da Informação (ICHI), possui as seguintes características: 
Quantidade de vagas: 1; Origem da vaga: Exoneração do docente Fabiano Couto Correa da Silva; 
período do contrato: da apresentação do candidato habilitado na SARH até a nomeação do 
candidato aprovado no concurso público Processo nº 23116.011001/2018-15, Edital nº 3/2019; 
Matérias/Disciplinas: Planejamento de unidades e serviços de informação; Desenvolvimento de 
portais de unidades e serviços de informação; Repositórios digitais; Análise de softwares aplicáveis 
à unidades e serviços de informação; Editoração: impressa e eletrônica. Titulação mínima para 
ingresso: Graduação em Biblioteconomia e Mestrado em qualquer área do conhecimento. A Banca 
Examinadora designada pela Portaria nº 2672/2019 era composta pelos seguintes membros: Profa. 
Dra. Angélica Conceição Dias Miranda (Presidente); Prof. Dr. Cláudio Renato Moraes da Silva; 
Profa. Dra. Maria de Fátima Santos Maia; Profa. Dra. Adriana Kivanski de Senna (Suplente); Profa. 
Dra. Derocina Alves Campos Sosa (Suplente). A Banca Examinadora, após a última recomposição, 
foi composta pelos seguintes professores: Dra. Mariza Inês da Silva Pinheiro, Dr. Rodrigo Aquino 
de Carvalho, Dra. Carmem Gessilda Burgert Schiavon (Suplente) e Dra. Adriana Kivanski de Senna 
(Presidente). A data da publicação do Extrato do Edital no Diário Oficial da União ocorreu no dia 30 
de outubro de 2019 com o período de inscrições iniciando às 9 horas do dia 5/11/2019  até às 
23h59min do dia 11/11/2019. A Ata 1 do Processo de Seleção Simplificada registra o sorteio do 
Ponto da Prova Didática, ocorrido no dia 3 de dezembro de 2019, e a presença de dois candidatos, 
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por ordem de inscrição: MAGALI MARTINS AQUINO e ELIEZER MENDES LOPES. O ponto 
sorteado foi o número dois: “Softwares livres e proprietários para implementação de bibliotecas 
digitais”. A Ata 2 do processo seletivo, datada do dia 4 de dezembro de 2019, registra, por ordem 
de inscrição, os candidatos que realizaram a Prova Didática e suas respectivas notas: MAGALI 
MARTINS AQUINO (7,06) e ELIEZER MENDES LOPES (7,90). A Ata 3, do dia 6 de dezembro de 
2019, registra as notas da avaliação dos títulos dos candidatos: MAGALI MARTINS AQUINO (7,20) 
e ELIEZER MENDES LOPES(4,70). A Ata 3 Retificada, apresenta as notas finais da avaliação dos 
títulos dos candidatos, segundo a ordem de inscrição: MAGALI MARTINS AQUINO (5,50) e 
ELIEZER MENDES LOPES (4,30). Ao final do processo de seleção, as médias finais dos dois 
candidatos classificados, por ordem de colocação, foram: 1ª lugar: MAGALI MARTINS AQUINO 
com 6,28; 2ª lugar: ELIEZER MENDES LOPES com 6,10. b) Voto da Relatora: Considerando que 
o Processo Seletivo Simplificado para contratação por tempo determinado, nº 23116.008411/2019-
60, objeto do Edital nº 60, de 29 de outubro de 2019, realizado pelo Instituto de Ciências Humanas 
e da Informação – ICHI cumpriu os dispostos na Deliberação nº 081/2014 do Conselho de Ensino, 
Pesquisa, Extensão e Administração, o qual dispõe sobre norma para contratação de professores 
substitutos e temporários; e que não houve recursos que acarretassem em alteração na ordem de 
classificação dos candidatos aprovados, avalio que não há outro impedimento à homologação do 
resultado final. Dessa maneira, voto pela aprovação dos atos e do resultado do Processo Seletivo 
Simplificado para contratação por tempo determinado, nº 23116.008411/2019-60, objeto do Edital 
nº 60, de 29 de outubro de 2019, para seleção de Professor Substituto realizado pelo Instituto de 
Ciências Humanas e da Informação (ICHI) – Área de Biblioteconomia, e indico a nomeação da 
primeira colocada, MAGALI MARTINS AQUINO para o referido cargo. Posto em votação o parecer 
001/2020 da Câmara Administrativa foi aprovado por unanimidade pelos Conselheiros. b) Parecer 
002/2020: Assunto: Relatórios de afastamentos. Interessados: Elisângela de Felippe Rodrigues; 
Elizardo Scarpati Costa; Priscila Gayer; Vanessa dos Santos Moura. Relatora: Geruza Tavares 
D’Avila. 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 

Elisângela de  
Felippe Rodrigues 

3º relatório 
1º sem./2019 

Doutorado FURG 
Elaborando o plano 

Estudos preliminares 
Março/2022 

Elisângela de  
Felippe Rodrigues 

4º relatório 
2º sem./2019 

Doutorado FURG 
Elaborando o plano 

Estudos preliminares 
Março/2022 

Elizardo Scarpati  
Costa 

1º relatório 
2º sem./2019 

Pós- 
Doutorado 

CELSI/ 
Eslováquia 

Elaborando relatório  
Final Execução 

 

Priscila Gayer 
 

2º sem./2019 
Doutorado UFRGS Elaborando o plano Março/2022 

Vanessa dos Santos  
Moura 

3º relatório 
2º sem./2019 

Doutorado FURG Execução Março/2021 

Voto do relator: Voto pela aprovação de todos os relatórios de afastamento anteriormente 
apresentados. Posto em votação o parecer 002/2020 da Câmara Administrativa foi aprovado por 
unanimidade pelos Conselheiros. c) Parecer 003/2020: Assunto: Eleição para a Coordenação dos 
Cursos de História. Interessado: Jussemar Weiss Gonçalves. Relator: Dhion Carlos Hedlund. 
Relatório: A Câmara Administrativa do Pleno do Conselho do ICHI recebeu para análise e parecer 
os documentos do processo de eleição para coordenação dos cursos de graduação em História – 
Bacharelado e Licenciatura. Constam do processo: Requerimento para criação da Comissão 
Eleitoral e inscrição de chapa (fl. 1); Currículos Lattes (fls. 02-59); Implantação da Comissão 
Eleitoral (Portaria nº 2983/2019-ICHI) (fl. sem número); Homologação da chapa inscrita pela 
Comissão Eleitoral (fl. sem número); Cronograma do processo eleitoral (fl. sem número); Resultado 
da votação, gerado pelo sistema informático da FURG (fl. sem número); Ata do resultado final da 
eleição (fl. sem número). Voto do Relator: a) Fundamentação: A comissão eleitoral do processo 
seletivo para Coordenador e Coordenador Adjunto dos cursos de História, foi constituída pelos 



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

REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO  
PÁGINA 5 DE 8 

 

docentes Anselmo Alves Neetzow e Carmen Gessilda Burgert Schiavon, e o discente João Octávio 
França Teixeira. No dia 04/11/2019 foi aprovado o calendário para a eleição; no dia 07/11/2019 
ocorreu a divulgação do processo eleitoral, com inscrição de chapas entre os dias 08 e 15 de 
novembro de 2019. No dia 18/11/2019 ocorreu a divulgação da homologação das chapas inscritas, 
havendo somente uma chapa inscrita e homologada. Dias 27 e 28/11/2019 ocorreu a votação, 
através do sistema informático da FURG. Em 02/12/2019 foi realizada a divulgação do resultado 
final, tendo sido eleita a chapa única composta pelo Prof. Jussemar Weiss Gonçalves como 
Coordenador e pelo Prof. Francisco das Neves Alves como Coordenador Adjunto. Foram 
registrados o total de 13 votos, sendo 08 votos de discentes e 05 de docentes. Dentre os discentes, 
05 manifestaram-se favoráveis à chapa e 03 desfavoráveis. Dentre os docentes, os 05 foram 
favoráveis por unanimidade. b) Parecer: O relator, de posse da documentação apresentada, relativa 
à eleição da coordenação dos cursos de História (Bacharelado e Licenciatura), em que consta como 
eleita a chapa única composta pelo Prof. Jussemar Weiss Gonçalves como Coordenador e pelo 
Prof. Francisco das Neves Alves como Coordenador Adjunto e estando tal documentação de 
acordo, vota pela aprovação da mesma. Posto em votação o parecer 003/2020 da Câmara 
Administrativa foi aprovado por unanimidade pelos Conselheiros. 3) Câmara de Ensino: a) Parecer 
001/2020: Assunto: Relatórios e Projetos de Ensino. Interessados: Servidores do ICHI. Relator: 
Elisângela Gorete Fantinel. Relatório: A Câmara de Ensino do Conselho do ICHI recebeu para 
análise e parecer Relatórios e Projetos de Ensino, conforme segue: Relatório do projeto de ensino 
intitulado “MONITORIA DA DISCIPLINA DE PSICOLOGIA TRANSCULTURAL” sob coordenação 
da professora Geruza Tavares D’Avila. No relatório do projeto de ensino, cadastrado no SISPROJ 
com o código ENS1201, consta que a proposta inicial e os objetivos foram atendidos. O acadêmico 
Jackson Pereira Cardoso acompanhou os professores, como monitor, da disciplina de Psicologia 
Transcultural, com 38 alunos matriculados, auxiliando no planejamento das atividades ministradas 
em aula e também na avaliação dos acadêmicos, dentre estas, trabalhos, exercícios, diário de 
campo, prova de exame. Somou-se as atividades de monitoria, a realização de uma palestra 
proferida pelo acadêmico sobre seus estudos nas temáticas transculturais e saúde. Relatório do 
projeto de ensino intitulado “SAÚDE E BEM-ESTAR DO SERVIDOR DA UNIVERSIDADE 
FEDERAL DO RIO GRANDE – SABERES FURG” sob coordenação do professor Lucas Neiva 
Silva. No relatório consta que a proposta do projeto foi atendida, e este terá continuidade no ano de 
2020. Em 2019 foram feitas visitas nos Institutos da FURG e foram aplicados 300 questionários, 
com 170 itens. Paralelo a aplicação do questionário, está sendo realizada a tabulação dos dados 
obtidos com a pesquisa. No relatório foi destacado que houve alteração do cronograma do projeto, 
em virtude de muitos servidores estarem em férias, sendo necessário retornar o trabalho, em alguns 
Institutos, no ano de 2020. Relatório do projeto de ensino intitulado “ENCONTROS LOCCO” sob 
coordenação do professor José Alberione dos Reis e da professora Adriana Fraga da Silva. No 
relatório consta que os objetivos do projeto foram atendidos plenamente no ano de 2019. As 
atividades de ensino propiciaram um amplo espaço de discussão para discentes e docentes quanto 
aos conteúdos ministrados nas diferentes disciplinas do curso de Arqueologia. Sob a perspectiva 
da pesquisa foi destacado no relatório, que as temáticas tratadas nos encontros estimularam o 
desenvolvimento de sete Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC), citando-os no documento. No 
que se refere a extensão os encontros, que somaram um total de cinco, foram abertos ao público e 
amplamente divulgados. Participaram dos encontros 250 pessoas dentre elas, acadêmicos, 
docentes e comunidade. Projeto de ensino intitulado “ORGANIZAÇÃO DAS BIBLIOTECAS-
LABORATÓRIO DOS NÚCLEOS DE PESQUISA DO INSTITUTO DE LETRAS E ARTES (ILA) DA 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG” sob coordenação da professora Angélica 
Conceição Dias Miranda. O projeto, registrado no SISPROJ sob o cadastro ENS1233, tem como 
objetivo geral “organizar a Bibliotecas-Laboratório dos Núcleos de Pesquisa do Instituto de Letras e 
Artes (ILA) da Universidade Federal do Rio Grande (FURG)”, consta também os objetivos 
específicos, a justificativa, o referencial teórico, as referências bibliográficas, a equipe executora. A 
equipe contará com a participação/colaboração voluntária, portanto sem remuneração prevista no 
projeto, de dois docentes do Instituto de Letras e Artes - ILA, quatro discentes (da graduação e pós-
graduação (doutorado)) e a professora que coordena o projeto. No formulário estão registrados as 
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etapas e o cronograma de execução do projeto que terá o seu início em 09 de março de 2020 e 
previsão de término em 31 de dezembro de 2020. Projeto de ensino intitulado “GESTÃO E 
INFORMATIZAÇÃO DO ACERVO DA CENTRAL DE EMPRÉSTIMOS DO CENTRO DE 
EDUCAÇÃO AMBIENTAL CIÊNCIAS E MATEMÁTICA – CEAMECIM DA UNIVERSIDADE 
FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG” sob coordenação da professora Angélica Conceição Dias 
Miranda. O projeto, registrado no SISPROJ sob o cadastro ENS1234, tem como objetivo geral 
“organizar o acervo da Central de Empréstimos do CEAMECIM – Centro de Educação Ambiental, 
Ciências e Matemática da Universidade Federal do Rio Grande - FURG”, consta também os 
objetivos específicos, a justificativa, o referencial teórico, as referências bibliográficas, metodologia 
e a equipe executora. A equipe contará com a participação/colaboração voluntária, portanto sem 
remuneração prevista no projeto, de uma técnica do Instituto de Educação (IE), três discentes e a 
professora que coordena o projeto. No formulário estão registrados as etapas e o cronograma de 
execução do projeto que terá o seu início em 09 de março de 2020 e previsão de término em 31 de 
dezembro de 2020. Voto da Relatora: 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 e pós-graduação da FURG. Parecer: Tendo 
em vista o exposto, voto pela APROVAÇÃO dos relatórios e dos projetos de ensino. Posto em 
votação o parecer 001/2020 da Câmara de Ensino foi aprovado por unanimidade pelos 
Conselheiros. b) Paracer 002/2020: Assunto: Relatórios de Atividades de Ensino. Interessados: 
Docentes e Técnicos do ICHI. Relator: Rafael Aparecido Moron Semidão. Relatório: A Câmara de 
Ensino do Conselho do ICHI recebeu para análise e parecer os seguintes Relatórios de Atividades 
de Ensino: Relatório do projeto de ensino “Oficinas sobre a importância da pesquisa científica”, 
sob a coordenação de Melise de Lima Pereira. No relatório é informado que as atividades de ensino 
consistiram em oficinas direcionadas aos alunos e professores dos cursos de Turismo, Hotelaria, 
Eventos, Relações Internacionais e Comércio Exterior; tendo como temática a ciência e a pesquisa 
científica. As referidas oficinas foram ministradas por alunos e por uma docente do curso de 
Biblioteconomia da FURG, no dia 09/11/2019. Os objetivos do projeto foram alcançados sem terem 
sido verificados problemas de execução e alterações de cronograma. No total, participaram das 
oficinas 34 alunos dos cursos de Relações Internacionais, Comércio Exterior e Turismo. Relatório 
do projeto de ensino “Invólucros: recursos para conservação e preservação de acervos 
arquivísticos”, sob a coordenação de Elisângela Gorete Fantinel e Tamiris Carvalho. No relatório 
é informado que as atividades de ensino consistiram na realização de cinco oficinas com objetivo 
de oportunizar aos alunos do Curso de Arquivologia, especificamente os formandos e os 
matriculados na disciplina de Fundamentos de Conservação e Preservação de Documentos, o 
aprendizado metodológico e a técnica de elaboração de invólucros. Os objetivos do projeto foram 
alcançados sem se verificar problemas de execução, mas com a ressalva de que os materiais 
utilizados nas oficinas foram fornecidos pelas ministrantes e, em algumas atividades, pelos alunos 
participantes. No relatório é também informado que ocorreu uma alteração no cronograma referente 
à data da última oficina. No total, as oficinas contaram com a participação de 47 pessoas. Relatório 
do projeto de ensino “Cosmologias ameríndias e suas materialidades: desafios para a 
pesquisa arqueológica”, sob a coordenação de José Alberione dos Reis. No relatório é informado 
que projeto é constituído eminentemente de pesquisa bibliográfica e que visa estabelecer novos 
parâmetros para regimes de conversação e de conhecimento entre a pesquisa arqueológica e suas 
materialidades com as materialidades apresentadas nas cosmologias ameríndias.  Os objetivos do 
projeto foram alcançados sem a verificação de problemas de execução e alteração de cronograma. 
No total, o projeto alcançou o número de 100 participantes entre os alunos das disciplinas 
ministradas pelo coordenador e os alunos envolvidos com a atividade Encontros LOCCO. Quanto 
à produção associada ao projeto, o relatório registra duas publicações: um capítulo de livro e um 
artigo em periódico. Relatório do projeto de ensino “Organização das bibliotecas-laboratório dos 
núcleos de pesquisa do Instituto de Letras e Artes (ILA) da Universidade Federal do Rio 
Grande - FURG”, sob a coordenação de Angélica Conceição Dias Miranda. No relatório é informado 
que as atividades de ensino consistiram na realização de um diagnóstico da Biblioteca do Núcleo 
de Pesquisas Literárias – NPL do Instituto de Letras e Artes – ILA; de uma identificação das 
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tipologias documentais existentes na biblioteca; da separação de documentos por tipologia; e de 
um estudo de softwares de acesso aberto para informatização de rotinas biblioteconômicas, sendo 
escolhido o software KOHA. As referidas atividades foram executadas tendo como objetivo dar início 
na organização das Bibliotecas-Laboratórios dos Núcleos de Pesquisa do Instituto de Letras e Artes 
(ILA) da Universidade Federal do Rio Grande (FURG) por meio da ação voluntária de discentes do 
Curso de Biblioteconomia e de docentes do ILA e do Instituto de Ciências Humanas e da Informação 
(ICHI), mais especificamente do Curso de Biblioteconomia, buscando também ampliar a visão dos 
discentes sobre o tema organização e planejamento de bibliotecas. Os objetivos do projeto foram 
parcialmente alcançados, tendo-se em vista o fato de que houve demora na instalação do software, 
fazendo com que o curso sobre o mesmo ficasse previsto para o primeiro semestre de 2020. Quanto 
ao cronograma de execução, o relatório informa que o projeto será renovado tanto no ICHI, quanto 
no âmbito do ILA. O público alvo do projeto referiu-se à comunidade do ILA e as publicações 
associadas ao projeto encontram-se em elaboração. Relatório do projeto de ensino “Gestão e 
informatização do acervo da central de empréstimos do Centro de Educação Ambiental 
Ciências e Matemática – CEAMECIM da Universidade Federal do Rio Grande - FURG”, sob a 
coordenação de Angélica Conceição Dias Miranda. No relatório é informado que os objetivos do 
projeto consistiram em diagnosticar a Central de Empréstimos do CEAMECIM (FURG); identificar 
as tipologias documentais existentes; separar os documentos por tipologias; e estudar softwares de 
acesso aberto para a informatização das rotinas biblioteconômicas. O relatório registra, como 
problema na execução do projeto, o fato de não ter havido tempo hábil para realização do curso 
sobre o software utilizado para a informatização das rotinas biblioteconômicas. Não ocorreu 
alteração de cronograma e os objetivos foram parcialmente alcançados devido à referida não 
realização do curso. A produção associada ao projeto encontra-se em elaboração. No material 
recebido para análise consta: Formulários de atividades da PROGRAD. Voto do relator: 
Fundamentação: Os dados veiculados nos relatórios, relativos à solicitação de aprovação das 
atividades de ensino, foram apresentados em formulários adequados e informam todos os 
elementos necessários à sua aprovação. Parecer: Tendo em vista o exposto, voto pela 
APROVAÇÃO dos relatórios. Posto em votação o parecer 002/2020 da Câmara de Ensino foi 
aprovado por unanimidade pelos Conselheiros. 4) Câmara de Extensão: a) Parecer 001/2020: 
Assunto: Projetos de extensão. Interessados: Docentes do ICHI. Relator: Francisco das Neves 
Alves. Relatório: A Câmara de Extensão do Conselho do ICHI recebeu para análise e parecer o 
Plano de Trabalho Para Projeto de Extensão, sob o título “Portal de Periódicos da Universidade 
Federal do Rio Grande”, com a coordenação da Profa. Angelica Conceição Dias Miranda, o qual se 
encontra a contento com o modelo em uso na Universidade, detalhando cada uma das atividades 
propostas e esclarecendo que para sua execução não haverá despesas. Recebeu também para 
análise e parecer, o Plano de Trabalho Para Projeto de Extensão, sob o título “Potencial de Ação”, 
com a coordenação do Prof. João Carlos Centurion Rodrigues Cabral, o qual se encontra a contento 
com o modelo em uso na Universidade, detalhando cada uma das atividades propostas e 
esclarecendo que para sua execução não haverá despesas. Voto do relator: Tendo em visto o 
expresso acima, o relator vota pela aprovação dos projetos. Posto em votação o parecer 001/2020 
da Câmara de Extensão foi aprovado por unanimidade pelos Conselheiros. b)Parecer 002/2020. 
Assunto: Relatórios de Projetos de Extensão. Interessados: Docentes e Técnicos Administrativos 
do ICHI. Relator: Francisco das Neves Alves. Relatório: A Câmara de Extensão do Conselho do 
ICHI recebeu para análise e parecer os seguintes Relatórios de Atividades de Projetos de Extensão: 
EXT-849 – Projeto de extensão em Psicologia Social: dialogando sobre trabalho na escola 
(Professora Geruza Tavares d’Avila); EXT-831 – Informação profissional a partir da criação do site 
institucional do Curso de Psicologia (Professora Geruza Tavares d’Avila); Atlas escolar do município 
do Rio Grande – RS (Professor Éder Maier); EXT-101 – Organização da coleção de manuscritos da 
Biblioteca do Porto do Rio Grande (Professora Marcia Carvalho Rodrigues); II Colóquio do 
Programa de Pós-Graduação em Geografia: “A interdisciplinariedade da Geografia” (Professora 
Simone Emiko Sato); EXT- 939 – Biblioteca da Escola: Ativar! - 2019 (Professora Renata Braz 
Gonçalves); EXT- 361 – Biblioteca da Escola: Ativar! - 2018 (Professora Renata Braz Gonçalves); 
O conhecimento produzido pelos servidores da FURG e a gestão do repositório institucional 
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(Professora Angelica Conceição Dias Miranda). Todos os relatórios se encontram a contento com o 
modelo em uso na Universidade, detalhando as atividades realizadas. Voto do relator: Tendo em 
visto o expresso acima, o relator vota pela aprovação dos relatórios de atividades dos citados 
Projetos de Extensão. Posto em votação o parecer 002/2020 da Câmara de Extensão foi aprovado 
por unanimidade pelos Conselheiros. 6) Assuntos Gerais: a) Comissão de Seleção dos 
Professores Permanentes do Curso de Pós-Graduação em Psicologia: A Professora Geruza 
Tavares d’Avila informou que a comissão procedeu aos trâmites do edital de credenciamento de 
professores para o Curso de Pós-Graduação em Psicologia, tendo realizado a seleção e encerrado 
o processo, concluindo assim, suas atividades. b) Desligamento do CEP (Comissão de Ética em 
Pesquisa): A Professora Marilene Zimermann informou, através de um e-mail destinado à direção 
do Instituto, seu desligamento do CEP, colocando sua vaga à disposição dos interessados. A 
Professora Derocina solicitou que a Professora Geruza Tavares d’Avila encaminhe a demanda para 
a área de Psicologia. c) Reunião com os diretores: A Professora Derocina informou aos presentes 
que foi convocada para uma reunião, que ocorrerá dia 14 de fevereiro na Reitoria, com os diretores 
dos Institutos. A pauta da reunião será principalmente o repasse de verbas para a Universidade e a 
situação das contratações de professores efetivos e substitutos. A professora Derocina também 
informou que após a reunião, repassará as informações aos membros do ICHI. d) Membros das 
Câmaras: A Professora Márcia Carvalho Rodrigues solicitou informações a respeito da nova 
configuração da Câmara de Extensão, tendo em vista a troca de lotação do servidor Vinícius Lisboa, 
membro da Câmara. Foi salientado ainda, que com a saída do servidor, os Técnicos Administrativos 
ficaram sem representação na referida Câmara. A Professora Derocina informou que será 
encaminhado um e-mail aos Técnicos Administrativos do ICHI, a fim de informar sobre a situação e 
solicitar um novo representante. Ainda, a Professora Simone comunicou que, com o afastamento 
do Professor Dhion para o Doutorado, a Câmara Administrativa também está com falta de 
representantes. Para um melhor controle dos representantes do ICHI, a Professora Angélica 
solicitou que as informações à respeito das Câmaras seja disponibilizada no site do ICHI. e) 
Representação na CPPD: A Professora Derocina solicitou aos presentes que manifestassem por 
e-mail a disponibilidade em compor a Comissão. Para o Biênio 2020/2022, os representantes até o 
momento são a Professora Adriana Fraga (titular) e a Professora Geruza D’Avila (suplente), 
restando preencher ainda, uma vaga de suplente. 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, 
Bruna Carballo Dominguez de Almeida, Secretária Geral em exercício. 
 
 
 
 

 
 

_______________________________________ 

Profª. Drª. Derocina Alves Campos Sosa 
Diretora do ICHI 

 
 
 
 

________________________________________ 

Bruna Carballo Dominguez de Almeida 
Secretária Geral em exercício 


