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Aos dez dias do mês de março de 2020, às 14:00hrs, 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, Rafael 
Aparecido Moron Semidão, Marcia Carvalho Rodrigues, Ulisses Rocha de Oliveira, Lucas Neiva 
Silva, Kaciano Barbosa Gadelha, Simone dos Santos Paludo, Simone Emiko Sato, Julia Silveira 
Matos, Derocina Alves Campos Sosa, Denise Maria Maciel Leão, José Alberione dos Reis, 
Angélica Conceição Dias Miranda, Luiz Henrique Torres, Geruza Tavares D Avila, Anselmo Alves 
Neetzow, Elisangela Gorete Fantinel, 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 008/2020: 
Assunto: Extinção de curso. Relatório: A Direção do ICHI recebeu para análise e parecer o 
encaminhamento do Comitê Assessor dos cursos de História que solicita a extinção do curso de 
História Licenciatura EaD. O curso finalizou suas atividades no ano de 2019 com as cerimônias de 
formatura. O comitê da área avaliou como positiva a experiência vivenciada, mas considera que 
na atual conjuntura não tem condições materiais e humanas para reofertá-lo novamente. 
Conclusão: Pelo exposto indicamos a aprovação a homologação da extinção do curso de História 
Licenciatura EaD. Posta em votação, a Indicação 008/2020 foi aprovada por unanimidade pelos 
Conselheiros. b) Indicação 009/2020: Assunto: Proposta de Extensão. Relatório: A Direção do 
ICHI recebeu para análise e parecer o encaminhamento da proposta de extensão nominada de 
Fotodocumentação: práticas e tendências para os arquivos coordenada pelo professor Bruno 
Henrique Machado que ocorrerá entre os dias 5 a 19 de março de 2020 com uma palestra que 
ocorrerá no dia 17/3 com o Prof. Dr. André Ancona Lopes da UNB. A atividade está devidamente 
registrada no SisProj. Conclusão: Pelo exposto indicamos a aprovação a homologação da 
proposta de extensão nominada de Fotodocumentação: práticas e tendências para os arquivos 
coordenada pelo professor Bruno Henrique Machado. Posta em votação, a Indicação 009/2020 foi 
aprovada por unanimidade pelos Conselheiros. c) Indicação 010/2020: Assunto: Professor 
Voluntário. Relatório: A Direção do ICHI recebeu para análise e parecer a manifestação de 

interesse do professor Gleidson Lavoura Godoi de atuar como professor voluntário no primeiro 
semestre de 2020 junto ao curso de Arquivologia. O professor atuou como professor contratado 
nos semestres anteriores. O comitê assessor do curso acolheu e se manifestou favoravelmente ao 
interesse do professor. A normativa que instituiu na FURG, a atuação de professor voluntário está 
ancorada na IN 005/2001 do COEPE ainda vigente. Conclusão: Pelo exposto indicamos a 
aprovação a homologação da atuação do professor Gleidson Lavoura Godoi de atuar como 
professor voluntário no primeiro semestre de 2020 junto ao curso de Arquivologia. Posta em 
votação, a Indicação 010/2020 foi aprovada por unanimidade pelos Conselheiros. d) Indicação 
011/2020: Assunto: Prorrogação de afastamento para doutorado. Relatório: A Direção do ICHI 

recebeu para análise e parecer a solicitação de prorrogação de afastamento para doutorado do 
professor Jaciel Gustavo Kunz no período de 21/3/2020 a 20/3/2021. O pedido foi acolhido pelo 
Comitê Assessor do Curso de Turismo. Conclusão: Pelo exposto indicamos a aprovação a 
prorrogação de afastamento para doutorado do professor Jaciel Gustavo Kunz no período de 
21/3/2020 a 20/3/2021. Posta em votação, a Indicação 011/2020 foi aprovada por unanimidade 
pelos Conselheiros. e) Indicação 012/2020: Assunto: Afastamento para Doutorado. Relatório: 
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A Direção do ICHI recebeu para análise e parecer a solicitação de afastamento para doutorado da 
professora Thais Gomes Torres de 10/3/2020 a 10/3/2024 junto a Universidade Federal de Santa 
Maria no Programa de Pós-Graduação em Geografia. O processo está devidamente 
instrumentalizado. Conclusão: Pelo exposto indicamos a aprovação a solicitação de afastamento 
para doutorado da professora Thais Gomes Torres de 10/3/2020 a 10/3/2024 junto a Universidade 
Federal de Santa Maria no Programa de Pós-Graduação em Geografia. Posta em votação, a 
Indicação 012/2020 foi aprovada por unanimidade pelos Conselheiros. f) Indicação 013/2020: 
Assunto: Professora Voluntária. Relatório: A Direção do ICHI recebeu para análise e parecer o 

processo da professora Vera Torres das Neves para atuar como professora voluntária junto ao 
PPGPsi e à Residência Integrada Multiprofissional Hospitalar com ênfase na atenção à saúde 
Cardiometabólica do adulto (RIMHAS). A solicitação foi acolhida pelo Comitê Assessor do PPGPsi 
e está ancorada na IN 005/2001 do COEPE ainda vigente. Conclusão: Pelo exposto indicamos a 
aprovação da atuação da professora Vera Torres como professora voluntária junto ao PPGPsi e à 
Residência Integrada Multiprofissional Hospitalar com ênfase na atenção à saúde 
Cardiometabólica do adulto (RIMHAS). Posta em votação, a Indicação 013/2020 foi aprovada por 
unanimidade pelos Conselheiros. g) Indicação da Profª Angélica Conceição Dias Miranda: 
Assunto: Projeto de Ensino: A professora apresentou ao conselho seu projeto de ensino 

intitulado: “Monitoria das disciplinas Estudos de Uso e Usuários da Informação e Editoração 
Impressa e Eletrônica”. O período de execução do projeto é de 06/04/2020 a 31/07/2020 e tem 
como objetivo geral, compartilhar saberes a partir da prática docente. Posto em votação o projeto 
de monitoria foi aprovado por unanimidade pelos Conselheiros. 2) Câmara de Ensino: a) Parecer 
003/2020: Assunto: Relatórios e Projetos de Ensino. Interessados: Professores do ICHI. 

Relatora: Elisângela Gorete Fantinel. Relatório: A Câmara de Ensino do Conselho do ICHI recebeu 
para análise e parecer os Projetos de Ensino, conforme segue: Projeto de Ensino intitulado 
“Diálogos do Latur – edição março 2020”, cadastrado no SISPROJ com o código ENS 1237, e 

sob coordenação do professor Maurício Ragagnin Pimentel. O projeto busca dar continuidade as 
atividades desenvolvidas desde o ano de 2018, fomentando e oportunizando um espaço para os 
discentes apresentarem e debaterem as pesquisas realizadas no Campus de Santa Vitória do 
Palmar. Quanto a metodologia o projeto descreve que este contará com um encontro mensal de 
três horas. Os alunos interessados em participar deverão realizar as inscrições via SINSC. No 
projeto tem-se os objetivos gerais e específicos, a justificativa, a metodologia, as etapas do 
trabalho e o responsável pela atividade. Não há revisão bibliográfica. A atividade será realizada no 
período de 18 a 31 de março de 2020. Projeto de Ensino intitulado “Diálogos do Latur – 
edição abril 2020”, cadastrado no SISPROJ com o código ENS 1238, e sob coordenação do 

professor Maurício Ragagnin Pimentel. O projeto busca dar continuidade as atividades 
desenvolvidas desde o ano de 2018, fomentando e oportunizando um espaço para os discentes 
apresentarem e debaterem as pesquisas realizadas no Campus de Santa Vitória do Palmar. 
Quanto a metodologia o projeto descreve que este contará com um encontro mensal de três 
horas. Os alunos interessados em participar deverão realizar as inscrições via SINSC. No projeto 
tem-se os objetivos gerais e específicos, a justificativa, a metodologia, as etapas do trabalho e o 
responsável pela atividade. Não há revisão bibliográfica. A atividade será realizada no período de 
15 a 30 de abril de 2020. Projeto de Ensino intitulado “Diálogos do Latur – edição maio 
2020”, cadastrado no SISPROJ com o código ENS 1239, e sob coordenação do professor 
Maurício Ragagnin Pimentel. O projeto busca dar continuidade as atividades desenvolvidas desde 
o ano de 2018, fomentando e oportunizando um espaço para os discentes apresentarem e 
debaterem as pesquisas realizadas no Campus de Santa Vitória do Palmar. Quanto a metodologia 
o projeto descreve que este contará com um encontro mensal de três horas. Os alunos 
interessados em participar deverão realizar as inscrições via SINSC. No projeto tem-se os 
objetivos gerais e específicos, a justificativa, a metodologia, as etapas do trabalho e o responsável 
pela atividade. Não há revisão bibliográfica. A atividade será realizada no período de 13 a 29 maio 
de 2020. Projeto de Ensino intitulado “Planejamento Agrário”, cadastrado no SISPROJ com o 

código ENS 1260, e sob coordenação da professora Jussara Mantelli. O projeto busca inserir os 
estudantes nas atividades práticas referente a agroecologia, possibilitando aos discentes da 
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disciplina de Planejamento Agrário, do curso de Geografia Bacharelado, um contato vivencial 
prático, a partir dos estudos teóricos. Quanto a metodologia o projeto descreve terá como 
referência as aulas teóricas para a realização das atividades práticas junto ao Centro de 
Agroecologia para a produção sem o uso de “insumos químicos” e no final do semestre os alunos 
apresentarão os resultados alcançados. No projeto tem-se os objetivos gerais e específicos, a 
justificativa, a metodologia, as etapas do trabalho e a professora responsável pela atividade. Não 
há revisão bibliográfica, apenas é citado os autores de referências. A atividade será realizada no 
período de 02 de março a 30 de junho de 2020. 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. Em todos os projetos evidencia-se que não 
há custo/recursos financeiros previsto para a realização das atividades e todas as ações serão 
coordenadas pelos proponentes. b) Parecer: de posse da documentação, encaminhada pelos 
coordenadores dos projetos das atividades, voto pela aprovação. Posto em votação o parecer 
003/2020 da Câmara de Ensino foi aprovado por unanimidade pelos Conselheiros. b) Paracer 
004/2020: Assunto: Projetos de ensino e Relatório. Interessados: Professores do ICHI. 

Relatora: Simone Emiko Sato. Relatório: A Câmara de Ensino do Conselho do ICHI recebeu para 
análise e parecer os Projetos de Ensino e o Relatório de Projeto de Ensino, conforme segue: 
Projeto de Ensino intitulado “Monitoria na Arqueologia: buscando autonomia e 
independência científica”, cadastrado no SISPROJ com o código ENS 1257, sob coordenação 

da professora Beatriz Valladao Thiesen. O projeto busca apresentar uma proposta que estimule e 
incentive o debate crítico e a reflexão em torno das questões específicas da ênfase em 
Arqueologia do Capitalismo, visando promover a formação de arqueólogos que possam trabalhar 
com diferentes perspectivas e que comprometa os alunos com sua própria formação, de modo a 
qualificar o curso de graduação. Na metodologia consta que os monitores participarão de grupos 
de estudo para o aprofundamento teórico e de atividades de capacitação para a monitoria. O 
projeto apresenta a justificativa; a fundamentação teórica; a metodologia; as referências 
bibliográficas; a equipe executora, a Professora Beatriz Valladao Thiesen – coordenadora e o 
discente Fábio Ortiz Goulart – monitor; e o cronograma de execução. As atividades serão 
realizadas no período de 04/03/2020 a 10/07/2020, com a carga horária de 4 horas semanais. 
Projeto de Ensino intitulado “Avaliação Psicológica II”, cadastrado no SISPROJ com o código 
ENS 1236, sob coordenação do professor Lucas Neiva Silva. O objetivo do projeto é auxiliar no 
conhecimento de testes psicológicos e aprimoramento dos demais conteúdos da disciplina 
extraclasse, justificando que a monitoria visa aprofundar o conhecimento dos acadêmicos e ajudar 
no melhor entendimento do conteúdo extraclasse pelos estudantes. No projeto tem-se o objetivo 
geral e os objetivos específicos, a justificativa e o cronograma de execução. A atividade será 
realizada no período de 27 de fevereiro a 3 de julho de 2020. Relatório de atividades referentes 
ao Projeto de Ensino intitulado “Digitalização e migração dos trabalhos de conclusão de 
curso de Arquivologia da FURG”, cadastrado no SISPROJ com o código ENS 1187, sob 

coordenação do professor Dhion Carlos Hedlund. No relatório constam as atividades realizadas, 
número de público alcançado: sete, um TAE, um docente e cinco alunos. Também é informado 
que não houve problemas na execução do projeto, que houve mudança no cronograma e que os 
objetivos foram alcançados. Não houve produção associada. Voto da Relatora: a) 
Fundamentação: Os projetos e os relatórios estão devidamente cadastrados no SISPROJ e 
seguem o modelo exigido. Os projetos não possuem despesas cadastradas e todas as ações 
serão coordenadas pelos proponentes. b) Parecer: de posse da documentação, encaminhada 
pelos coordenadores dos projetos e relatórios das atividades, voto pela aprovação. Posto em 
votação o parecer 004/2020 da Câmara de Ensino foi aprovado por unanimidade pelos 
Conselheiros. 3) Câmara de Extensão: a) Parecer 002/2020: 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 1194 – Semana de Bancas de 
Trabalhos de Conclusão do Curso de Turismo 2020/1. Objetivo geral: estimular a participação da 

comunidade acadêmica nas sessões públicas de defesa dos Trabalhos de Conclusão de Curso do 



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

REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO  
PÁGINA 4 DE 5 

 

Bacharelado em Turismo da FURG. Coordenador: Mauricio Ragagnin Pimentel. Período: 
27/05/2020 – 28/06/2020. 2. Projeto de extensão: EXT 1195 – Semana de Bancas de Trabalhos 
de Conclusão do Curso de Turismo 2020/2. Objetivo geral: estimular a participação da 
comunidade acadêmica nas sessões públicas de defesa dos Trabalhos de Conclusão de Curso do 
Bacharelado em Turismo da FURG. Coordenador: Mauricio Ragagnin Pimentel. Período: 

29/10/2020 – 29/11/2020. Voto da Relatora: a) Fundamentação: Os 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 002/2020 da Câmara de 
Extensão foi aprovado por unanimidade pelos Conselheiros. 4) Câmara de Pesquisa: a) Parecer 
001/2020: Assunto: Relatórios de Projetos de Pesquisa. Interessados: Docentes do ICHI. 

Relator: Paulo Afonso Pires Junior. Relatório: A Câmara de Pesquisa do Conselho do ICHI 
recebeu, para análise e parecer, os relatórios de projetos de pesquisa abaixo elencados:  

Responsável Título 
Período de 
Execução 

Prof. Maurício 
Ragagnin Pimentel 

“Distribuição espacial do turismo internacional: uma 
cartografia alternativa dos dados da Organização Mundial 

do Turismo (UNWTO)”. 
2019 

Prof. Maurício 
Ragagnin Pimentel 

“Distribuição espacial do turismo no Brasil: uma discussão 
a partir de diferentes indicadores”. 

2019 

Prof. Lucas Neiva 
Silva 

“GRAU: Grupos de intervenção para o tratamento da 
ansiedade em universitários baseados em Terapia de 
Aceitação e Compromisso (ACT) e Terapia Cognitivo-

Comportamental (TCC)” 

2019 

Voto do Relator: a) Fundamentação: A Câmara de Pesquisa recebeu para análise e parecer os 
relatórios com os respectivos resultados referentes às atividades realizadas em 2019 nos projetos 
de pesquisa acima elencados. Após análise foi verificado que os relatórios estão de acordo com 
os padrões da Universidade Federal do Rio Grande e atenderam o que foi descrito nos projetos. 
b) Parecer: Tendo em vista o exposto, votamos pela aprovação dos relatórios dos projetos de 
pesquisa acima descritos. Posto em votação o parecer 001/2020 da Câmara de Pesquisa foi 
aprovado por unanimidade pelos Conselheiros. 5) Assuntos Gerais: a) Suplência no Comitê de 
Ciência Tecnologia e Inovação – CCTI/PROPESP: conforme manifestação dos interessados a 

Direção informou que a representação do ICHI junto a CCTI será composta pelo Prof Césra 
Augusto Ávila Martins – representante titular e o Prof Danilo Vicensotto Bernardo – representante 
suplente. b) Recomposição das Câmaras do Conselho do ICHI: As Câmaras do Conselho 
foram recompostas conforme segue: Câmara Administrativa: Prof Rafael Semidão – Presidente, 
Profª Geruza D´Ávila, Prof José Alberione e TAE Sibelle Cardia – Membros. Câmara de Ensino: 
TAE Elisangela Fantinel – Presidente, Profª Simone Sato, Prof Artur Barcelos e Porf Ulisses 
Oliveira – Membros. Câmara de Extensão: Profª Marcia Carvalho – Presidente, Prof Jussemar 
Weiss, Prof Maurício Pimentel e TAE Vanderlise Barão – Membros. Câmara de Pesquisa: Profª 
Simone Paludo – Presidente, Prof Lucas Neiva, Prof Eder Maier e TAE Paulo Pires – Membros. c) 
Alteração do período de vigência de Projeto: A Profª Carla Imaraya Meyer de Felippe solicita a 

alteração da vigência do projeto cadastro no Sisproj: EXT – 903 “Capacitando: Mediação como 
proposta de Inclusão Social”, para que possa ser realizada a certificação dos participantes do 
curso. O novo período de vigência é de 05/06/2019 a 31/05/2020. Posta em votação a solicitação 
da Profª Carla Imaraya foi aprovada por unanimidade pelos Conselheiros. d) Afastamento para 
Pós-Graduação: Recebemos o pedido de afastamento para Pós-Graduação do TAE Carlos 

Eduardo Pereira Quadros. Trata-se de afastamento total para cursar o doutorado junto ao 
Programa de Pós-Graduação em Modelagem Computacional – PPGMC/C3 – FURG, o período de 
afastamento é de 11/04/2020 a 10/04/2023. A Profª Angélica Miranda questionou a falta de técnico 
para atuar na área de Biblioteconomia durante o período de afastamento do servidor e elogiou o 
trabalho realizado pelo TAE Carlos Quadros. A Direção informou que não há previsão de 
substituto para TAE e que o afastamento é um direito do servidor. Ainda assim, mencionou que irá 
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verificar junto a PROGEP a possibilidade de contratação de um servidor da área de informática 
para suprir a demanda. Posta em votação a solicitação de afastamento foi aprovada por 
unanimidade pelos Conselheiros. e) Representante de Área junto ao Conselho do ICHI: O prof 
Éder Leandro Bayer Maier assume, no lugar da Profª Rossana Madruga Telles, a representação 
da Área de Geografia junto ao Conselho do ICHI, conforme homologado na Ata 1/2020 do Comitê 
Assessor dos Cursos de Geografia. f) Credenciamento junto a Programa de Pós-Graduação: 
O prof Artur Henrique Franco Barcelos informou ao Conselho que na reunião do Comitê Assessor 
do Curso de Arqueologia foi aprovado o seu credenciamento como docente permanente do 
Programa de Pós-Graduação em Geografia – PPGeo – ICHI/FURG. Posto em votação o 
credenciamento do docente foi aprovado por unanimidade pelos Conselheiros desde que não 
acarrete em prejuízo para as atividades de ensino, pesquisa, extensão e gestão no Bacharelado 
em Arqueologia. g) Participação docente no Grupo GEOPAM: O Prof Artur Henrique Franco 

Barcelos informou ao Conselho que a área de Arqueologia e Antropologia concordou com a sua 
participação no grupo internacional de pesquisadores GEOPAM - Geopolítica Americana nos 
séculos XVI e XVII. Essa participação se oficializa com um documento que será produzido pela 
PROPESP. Nele consta o compromisso da nossa instituição em realizar esforços para a 
consolidação do grupo e a celebração de acordos e eventos acadêmicos. Posta em votação a 
participação do docente no referido grupo foi aprovada por unanimidade pelos Conselheiros. h) 
Intenção de submissão de proposta de criação de curso de doutorado em História: A 

Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em História – PPGH – ICHI/FURG, profª Julia 
Silveira Matos, manifestou ao Conselho a intenção do programa em propor a criação do curso de 
doutorado profissional em História. A intenção da proposta do curso de doutorado foi acatada por 
unanimidade pelos Conselheiros. i) Situação do Centro de Atendimento Psicológico – 
CAP/ICHI: O Coordenador do Curso de Psicologia, prof Lucas Neiva Silva, expôs ao conselho a 

situação crítica em que se encontra o CAP. Além do pedido de exoneração da TAE Inês Vianna – 
Psicóloga, houve a suspensão das bolsas de estágios que acarretou na suspensão da bolsa da 
estagiária que atuava na recepção da clínica. O prof destacou que tais situações dificultam o 
trabalho a ser realizado. j) Criação do Curso de Biblioteconomia EaD: A responsável pela 

proposta de criação do curso de Biblioteconomia EaD, profª Angélica Miranda, agradeceu a 
colaboração de todos os envolvidos no processo. O curso foi aprovado e tem previsão de início no 
2º semestre de 2020, sendo ofertado em 5 polos. k) Proposta de criação do Mestrado em 
Biblioteconomia: A profª Angélica Miranda informou que a proposta de criação do Programa de 

Pós-Graduação em Biblioteconomia, nível mestrado, foi negada pela CAPES. A área pretende 
submeter uma nova proposta de criação do curso de mestrado em Biblioteconomia acatando os 
ajustes sugeridos. 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 
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Sibelle Cardia Nunes Cruz 
Secretária Geral 


