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Aos oito dias do mês de dezembro de 2020, às 14:30hrs, por conferênciaweb da Rede Nacional 
de Pesquisa – RNP, através do link https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/furg-ichi, foi 
realizada a reunião ordinária do Conselho do Instituto de Ciências Humanas e da Informação com 
a presença dos seguintes membros: Marcia Carvalho Rodrigues, Kaciano Barbosa Gadelha, 
Derocina Alves Campos Sosa, Denise Maria Maciel Leão, Geruza Tavares D’Avila, Darciele Paula 
Marques Menezes, Bruna Carballo Dominguez de Almeida, Simone Emiko Sato, Luiz Henrique 
Torres, Clediane Nascimento Santos, Bruna Morante Lacerda Martins, Rafael Aparecido Moron 
Semidão, Juliana Cristina Franz, Lucas Neiva Silva, Pedro de Souza Quevedo Neto, Adriana 
Kivanski Senna, Mayara Roberta Martins, Andrea Gonçalves dos Santos, Jussemar Weiss 
Gonçalves, Roberta Pinto Medeiros, Júlia Silveira Matos, Ulisses Rocha de Oliveira, Renata 
Brauner Ferreira, 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 057/2020: 
Assunto: Projetos e Relatórios. Relatório: A Direção do ICHI recebeu para análise e parecer o 
encaminhamento dos projetos e relatórios abaixo relacionados. Todos estão devidamente 
cadastrados. Relatórios de Projetos de Ensino: 1. Monitoria em História das Relações 
Internacionais I, de responsabilidade do prof Jose Carlos da Silva Cardozo. 2. Monitoria da 
disciplina de Psicologia Social do Trabalho, de responsabilidade da profª Geruza Tavares D’Avila. 
3. Grupo de Estudos "Produção, Organização e Representção de Documentos Arquivísticos", de 
responsabilidade do prof Rafael Aparecido Moron Semidão. 4. Tutoria de auxílio à coordenação e 
à disciplina 10740 - Capacitação em Tecnologia da Informação, de responsabilidade do prof 
Rafael Aparecido Moron Semidão. 5. Grupo de Estudos sobre Feminismo Negro, de 
responsabilidade da profª Cassiane de Freitas Paixão. Projeto de Extensão: 1. Espaço de 
Expressão em tempos de pandemia: narrativas de profissionais da saúde relacionadas ao COVID-
19, de responsabilidade da profª Rita de Cassia Maciazeki Gomes. Relatórios de Projetos de 
Extensão: 1. Costura, de responsabilidade da profª Carla Imaraya Meyer de Felippe. 2. 
BIBLIOTECA NACIONAL: imersão dos alunos do Curso de Biblioteconomia da FURG, de 
responsabilidade do prof Claudio Renato Moraes da Silva. 3. Digitalização dos assentamentos 
funcionais dos servidores da Universidade Federal do Rio Grande – FURG, de responsabilidade 
do prof Rafael Aparecido Moron Semidão. 4. Ciclo de Palestras: Diálogos: Arquivologia em 
Múltiplas Perspectivas, de responsabilidade do prof Rafael Aparecido Moron Semidão. 5. I Ciclo 
de Palestras do Programa de Pós-Graduação em História – FURG, de responsabilidade do prof 
Jose Carlos da Silva Cardozo. 6. Aula Magna do Programa de Pós-Graduação em História da 
Universidade Federal do Rio Grande, de responsabilidade do prof Jose Carlos da Silva Cardozo. 
7. II Jornada História da Infância, Juventude e Família, de responsabilidade do prof Jose Carlos da 
Silva Cardozo. 8. Sons em Movimento: Debatendo a História da Música Popular Brasileira, de 
responsabilidade do prof Daniel Porciuncula Prado. 9. Capacitando: Mediação como proposta de 
Inclusão Social, de responsabilidade da profª Carla Imaraya Meyer de Felippe. 10. Laboratório de 
Acessibilidade e Mobilidade Urbana – LAMU, de responsabilidade da profª Carla Imaraya Meyer 
de Felippe. 11. Sistema de Gerenciamento Urbanístico – SiGUrb, de responsabilidade da profª 
Carla Imaraya Meyer de Felippe. 12. Sala de Recursos Multifuncionais – SRM, de 
responsabilidade da Profª Carla Imaraya Meyer de Felippe. 13. Núcleo de Estudos e Ações 
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Inclusivas – NEAI, de responsabilidade da Profª Carla Imaraya Meyer de Felippe. 14. Grupo 
Acessibilidade - GA, de responsabilidade da Profª Carla Imaraya Meyer de Felippe. 15. 
Laboratório Núcleo de Estudos e Ações Inclusivas - LabNEAI, de responsabilidade da Profª Carla 
Imaraya Meyer de Felippe. Projetos de Pesquisa: 1. A construção de identidades territoriais a 
partir da compreensão de distintos códigos culturais, de responsabilidade da profª Juliana Cristina 
Franz. Relatórios de Projetos de Pesquisa: 1. Grupo de Estudo de Historiografia, de 
responsabilidade do prof Anselmo Alves Neetzow. 2. Desenvolvimento de Habilidades Sociais de 
pessoas com Transtorno do Espectro Autista de Alto Funcionamento na Universidade Federal do 
Rio Grande, de responsabilidade da profª Carla Imaraya Meyer de Felippe. 3. Beber na Fonte: 
Estudos de caso e fontes sobre o Brasil Colônia e Império, de responsabilidade do prof Anselmo 
Alves Neetzow. 4. Compartimentação da paisagem através da relação entre a geomorfologia e a 
vegetação, de responsabilidade da profª Simone Emiko Sato. Conclusão: Pelo exposto, indicamos 
para aprovação o encaminhamento dos projetos e relatórios acima descritos. Posta em votação, a 
Indicação 057/2020 foi aprovada por unanimidade pelos Conselheiros. b) Indicação 058/2020: 
Assunto: Relatórios de afastamento. Relatório: A Direção do ICHI recebeu para análise e 
parecer o encaminhamento dos relatórios de afastamento de servidores do ICHI abaixo 
relacionados. 1. Relatório nº 7 referente ao 1º semestre de 2020 de afastamento do Prof Mateus 
de Moura Rodrigues: Afastamento do Prof Mateus de Moura Rodrigues para cursar doutorado no 
Programa de Pós-Graduação em Letras da FURG. Os créditos referentes às disciplinas já foram 
integralizados faltando apenas os 12 créditos da tese. A tese encontra-se em execução, a data 
prevista para a defesa é março de 2021 e o parecer favorável do orientador professor Dr 
Francisco das Neves Alves. 2. Relatório nº 3 referente ao ano de 2020 de afastamento da Profª 
Priscila Gayer: Afastamento da Profª Priscila Gayer para cursar doutorado no Programa de Pós-
Graduação em Comunicação - PPGCOM/UFRGS. Os créditos cursados somam 26 e não há 
créditos restantes para integralização. A tese encontra-se em execução do referencial teórico e 
metodológico, a data prevista para a defesa é março de 2023 e o parecer favorável do orientador. 
3. Relatório nº 4 referente ao 1º semestre de 2020 de afastamento da TAE Vanessa dos Santos 
Moura: Afastamento da TAE Vanessa dos Santos Moura para cursar doutorado no Programa de 
Pós-Graduação em Educação Ambiental PPGEA/FURG. Os créditos cursados somam 53 e o 
número de créditos restantes para integralização são 2. A tese encontra-se em execução, a data 
prevista para a defesa é março de 2021 e o parecer favorável do orientador professor Dr José 
Vicente de Freitas. Conclusão: Pelo exposto, indicamos para aprovação o encaminhamento dos 
relatórios acima descritos. Posta em votação, a Indicação 058/2020 foi aprovada por unanimidade 
pelos Conselheiros. c) Indicação 059/2020: Assunto: Grupo de Pesquisa. Relatório: A Direção 
do ICHI recebeu para análise e parecer o encaminhamento da criação do grupo de pesquisa 
intitulado: “Redes de Geografia da Pesca”, liderado pelo professor Dr. Cristiano Quaresma de 
Paula de Geografia que apresenta o seguinte teor: A Rede de Geografias da Pesca é uma 
organização acadêmica e social, nesse sentido as discussões que propõem devem refletir no 
ensino-pesquisa-extensão, em Geografia e em áreas afins, assim como nas organizações e 
movimentos sociais de pescadores e pescadoras artesanais. Duas iniciativas devem ser 
destacadas como estratégias de ampliação de discussões da rede. Primeiro a publicação dos 
livros "Brasil e Moçambique: diálogos geográficos sobre a pesca artesanal (2016)" e "Geografia & 
Pesca Artesanal Brasileira Volumes 1 e 2 (2019). Segundo o periódico "Mares: revista de 
Geografia e Etnociências". O grupo conta ainda com 24 pesquisadores entre especialistas, 
mestres e doutores. Conclusão: Pelo exposto, indicamos para aprovação o encaminhamento da 
criação do grupo de pesquisa intitulado: “Redes de Geografia da Pesca”, liderado pelo professor 
Dr. Cristiano Quaresma de Paula. Posta em votação, a Indicação 059/2020 foi aprovada por 
unanimidade pelos Conselheiros. d) Indicação 060/2020: Assunto: Alteração da Instrução 
Normativa – Curso de História. Relatório: A Direção do ICHI recebeu para análise e parecer o 
encaminhamento da Instrução Normativa do NDE dos Cursos de História que trata dos estágios 
que envolvem a disciplina 10721 da História Licenciatura. É a Instrução: Instrução normativa. 
Estágios que envolvem a disciplina 10721, anual no Curso de História Licenciatura durante o 
período emergencial. A validade desta instrução normativa é circunscrita ao período estipulado 
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pela Universidade Federal do Rio Grande-FURG como período de emergência. Art. 1º O estágio 
será realizado na modalidade remota.  Art. 2º O estagiário (a) apresentará aula perante uma 
banca avaliativa formada pelo supervisor(a)/ orientador(a) e mais um professor(a) envolvendo, 
pelo menos um, docente da área de História do ICHI. A banca poderá arguir o estagiário. Art. 3º O 
estagiário (a) planejará e executará uma aula de 60 minutos equivalendo ao estágio no ensino 
fundamental e, outra, de 60 minutos equivalendo ao estágio no ensino médio. Art. 4º. O Aluno 
enviará o plano de ensino aos membros da banca. Art. 5º. A nota final do estágio será calculada a 
partir da média aritmética das notas dos respectivos (as) avaliadores (as). Art. 6º. As aulas 
ministradas pelo estagiário(a) serão públicas. Art. 7º. Será lavrada uma ata no momento de 
encerramento da aula, na qual deve conter uma descrição do evento seguido das assinaturas do 
estagiário (a) e dos membros da banca. Art. 8º. Este modelo de estágio será o padrão, sendo 
permitidas outras modalidades, em caráter excepcional ao encargo do Supervisor (a) 
orientador(a). Esta instrução normativa foi aprovada na reunião do Comitê Assessor dos Cursos 
de História, no dia 05/11/2020. Conclusão: Pelo exposto, indicamos para aprovação o 
encaminhamento da alteração da Instrução Normativa descrita acima. Posta em votação, a 
Indicação 060/2020 foi aprovada por unanimidade pelos Conselheiros. e) Indicação 061/2020: 
Assunto: Remoção do professor Kaciano Gadelha. Relatório: A Direção do ICHI recebeu para 
análise e parecer o encaminhamento da área de Sociologia que trata da remoção do professor 
Kaciano Gadelha trata do Campus Santa Vitória do Palmar para o Campus Rio Grande a partir da 
vaga a ser disponibilizada pela redistribuição do professor Sérgio Barcellos para a UFPB. A área 
encaminhou a Ata em que trata desse assunto se manifestando favoravelmente à remoção. 
Conclusão: Pelo exposto, indicamos para aprovação o encaminhamento da área de Sociologia 
que trata da remoção do professor Kaciano Gadelha trata do Campus Santa Vitória do Palmar 
para o Campus Rio Grande a partir da vaga a ser disponibilizada pela redistribuição do professor 
Sérgio Barcellos para a UFPB. Posta em votação, a Indicação 061/2020 foi aprovada por 
unanimidade pelos Conselheiros. f) Indicação 062/2020: Assunto: Normatização do Trabalho 
de Conclusão de Curso – TCC (05160) dos cursos de graduação em Geografia. Relatório: A 
Direção do ICHI recebeu para análise e parecer o encaminhamento da normatização do Trabalho 
de Conclusão de Curso – TCC (05160) dos cursos de graduação em Geografia que foi aprovada 
no Comitê Assessor dos curso de Geografia. O Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), disciplina 
curricular obrigatória dos cursos de Geografia- licenciatura e bacharelado, consiste de uma 
monografia individual elaborada pelo acadêmico(a), sob a orientação de docente(s) 
universitário(s), submetida à aprovação de banca de avaliação indicada pelo orientador(a) em 
comum acordo com o orientando(a) e aprovada pela Coordenação dos Cursos de Graduação de 
Geografia de acordo com o documento anexo a indicação. Conclusão: Pelo exposto, indicamos 
para aprovação o encaminhamento da normatização do Trabalho de Conclusão de Curso – TCC 
(05160) dos cursos de graduação em Geografia conforme documento. Posta em votação, a 
Indicação 062/2020 foi aprovada por unanimidade pelos Conselheiros. g) Indicação 063/2020: 
Assunto: Eleição PPGGeo. Relatório: A Direção do ICHI recebeu para análise e parecer o 
encaminhamento do Processo de Eleição da Coordenação do Curso de Pós-Graduação em 
Geografia. A Chapa constituída pelo Prof. Dr. Solismar Fraga Martins (coordenador) e a Profa. 
Dra. Jussara Mantelli (coordenadora adjunto) recebeu 22 votos do total de 22 votantes. 
Adicionalmente, a comissão de seleção relata que houve problemas na configuração do sistema 
consulta.furg.br que limitou a votação de 3 docentes ao último dia de votação e impossibilitou o 
voto do Prof. Dr. Miguel Albuquerque. Nesse contexto, pedimos desculpas pelo inconveniente. Por 
fim, indicamos a aprovação da eleição do Prof. Dr. Solismar Fraga Martins como coordenador e a 
Profa. Dra. Jussara Mantelli como coordenadora adjunta. Conclusão: Pelo exposto, indicamos 
para aprovação o Processo de Eleição da Coordenação do Curso de Pós-Graduação em 
Geografia em que foram eleitos os professores Solismar Fraga Martins (coordenador) e a Profa. 
Dra. Jussara Mantelli (coordenadora adjunta). Posta em votação, a Indicação 063/2020 foi 
aprovada por unanimidade pelos Conselheiros. h) Indicação 064/2020: Assunto: Eleição PPGH. 
Relatório: A Direção do ICHI recebeu para análise e parecer o encaminhamento do Processo de 
Eleição da Coordenação do Curso de Pós-Graduação em História. A Chapa constituída pela Profª 
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Drª Júlia Silveira Matos (coordenadora) e a Profa. Dra. Adriana Kivanski de Senna (coordenadora 
adjunta) recebeu 10 votos docentes, dos 10 docentes do curso e 8 votos discentes dos 11 
discentes votantes (2 votos nulos e 1 voto branco). Conclusão: Pelo exposto, indicamos para 
aprovação o Processo de Eleição da Coordenação do Curso de Pós-Graduação em História que 
elegeu as professoras Julia Silveira Matos (coordenadora) e Adriana Kivanski de Senna 
(coordenadora adjunta). Posta em votação, a Indicação 064/2020 foi aprovada por unanimidade 
pelos Conselheiros. i) Indicação 065/2020: Assunto: Seleção Professor Substituto 
Arqueologia. Relatório: A Direção do ICHI recebeu para análise e parecer o encaminhamento dos 
atos e resultados da Seleção de professor substituto da área de Arqueologia. Segundo a banca 
avaliadora: ”O concurso em tela ocorreu, durante todo o processo, de maneira harmoniosa e 
tranquila. Os cinco candidatos obtiveram nota final maior do que 7,0 (sete inteiros), sendo 
classificados na seguinte ordem (após o nome, entre parênteses, a pontuação final do candidato): 
1º. lugar: Fernanda Codevilla Soares (9,04); 2º. lugar: Simon Pierre Noel Robert Gilson (8,98); 3º. 
lugar: Sarah de Barros Viana Hissa (8,64); 4º. lugar: Marcos César Pereira Santos (8,47) e 5º. 
lugar: Jocyane Ricelly Baretta (8,42)”. Conclusão: Pelo exposto, indicamos para aprovação dos 
atos e resultado do Concurso Público para professor substituto da área de Arqueologia que 
selecionou os candidatos 1º. lugar: Fernanda Codevilla Soares (9,04); 2º. lugar: Simon Pierre Noel 
Robert Gilson (8,98); 3º. lugar: Sarah de Barros Viana Hissa (8,64), 4º. lugar: Marcos César 
Pereira Santos (8,47) e 5º. lugar: Jocyane Ricelly Baretta (8,42)”. O candidato Marcos César 
Pereira Santos faz parte da reserva de vagas. Indicamos a contratação do candidato que ficar em 
primeiro lugar considerando essa situação. Posta em votação, a Indcação 065/2020 foi aprovada 
por unanimidade pelos Conselheiros. j) Indicação 066/2020: Assunto: Seleção Professor 
Substituto Sociologia. Relatório: A Direção do ICHI recebeu para análise e parecer o 
encaminhamento dos atos e resultados da Seleção de professor substituto da área de Sociologia. 
Segundo a banca avaliadora: O concurso foi realizado cumprindo todas as etapas previstas. 
Houve interposição de recurso que foi prontamente respondido pela banca. Restaram aprovados 
pela ordem: 1ª CRISTINA ALTMANN 7,92. 2ª BRUNA CRUZ DE ANHAIA 7,84. 3ª ANDRESSA 
NUNES SOILO 7,22. Conclusão: Pelo exposto, indicamos para aprovação dos atos e resultado do 
Concurso Público para professor substituto da área de Sociologia que selecionou os candidatos 
1º. lugar: Cristina Altmann (7,92); 2º. lugar: Bruna Cruz de Anhaia(7,84) e Andressa Nunes (7,22). 
Indicamos para contratação CRISTINA ALTMANN. Posta em votação, a Indicação 066/2020 foi 
aprovada por unanimidade pelos Conselheiros. k) Indicação 067/2020: Assunto: Eleição para a 
direção do ICHI. Relatório: A Direção do ICHI recebeu para análise e parecer o encaminhamento 
do resultado para a direção do ICHI. Conforme o cronograma elaborado, as inscrições das chapas 
foram recebidas nos dias 12 e 17 de agosto de 2020, tendo sido recebida pela comissão a 
inscrição da chapa única, denominada composta pelos membros Prof. Dr. Éder Leandro Bayer 
Maier (Diretor), Prof. Dr. Danilo Vicensotto Bernardo (Vice-Diretor) e Profª. Drª. Roberta Pinto 
Medeiros (3º membro). A comissão reuniu-se em 17 de novembro de 2020 e, após verificação dos 
documentos recebidos, homologou a inscrição da chapa única conforme a Ata nº 2 em anexo. O 
período de campanha foi, então, aberto e transcorreu através de encontros virtuais entre os dias 
20 de novembro e 01 de dezembro de 2020. No dia 30 de novembro de 2020 a comissão fez a 
divulgação da lista de aptos a votar. A eleição ocorreu nos dias 03 e 04 de dezembro de 2020, via 
sistema de consultas da FURG (www.consultas.furg.br), e no dia 07 de dezembro foi realizada a 
divulgação do resultado no site do ICHI, conforme documento anexo a indicação. Assim, registra-
se no presente relatório que, com um total de 65 votantes, a chapa única obteve o percentual: de 
90,76% dos votos válidos, sendo considerada eleita para a Direção do ICHI no quadriênio 2021-
2024. Conclusão: Pelo exposto, indicamos para aprovação o resultado da consulta para a direção 
do ICHI quadriênio 2021-2024 que elegeu os professores Éder Leandro Bayer Maier (diretor) e 
Danilo Vicensotto Bernardo (vice-diretor) e Roberta Pinto Medeiros (3º nome). Posta em votação, 
a Indicação 067/2020 foi aprovada por unanimidade pelos Conselheiros. l) Indicação 068/2020: 
Assunto: Prorrogação de afastamento para Doutorado. Relatório: A Direção do ICHI recebeu 
para análise e parecer os processos de solicitação de prorrogação do afastamento para doutorado 
abaixo relacionados: 1) Profª Luciana Souza de Brito, doutoranda do Programa de Pós-Graduação 
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em História PPGH – UFSM no período de 01/01/2021 a 31/03/2021. 2) Profª Elisângela de Felippe 
Rodrigues, doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Educação Ambiental PPGEA – FURG 
no período de 13/02/2021 a 13/02/2022. Conclusão: Pelo exposto, indicamos para aprovação as 
solicitações de prorrogação especificadas acima. Posta em votação, a Indicação 068/2020 foi 
aprovada por unanimidade pelos Conselheiros. m) Indicação 069/2020: Assunto: Banca 
professora Titular. Relatório: A Direção do ICHI recebeu para análise e parecer o 
encaminhamento da composição da banca de avaliação de progressão à Classe de professor 
Titular da professora Drª Derocina Alves Campos Sosa. Compõe a referida banca os professores 
abaixo relacionados: Prof. Dr. Francisco das Neves Alves (FURG - presidente); Profª Drª Ana 
Luiza Setti Reckziegel (UPF), Prof. Dr. Jorge Luiz da Cunha (UFSM); Profª Drª Maria Eunice 
Moreira (PUCRS) e Prof. Dr. Luiz Henrique Torres (FURG – suplente). Conclusão: Pelo exposto, 
indicamos para aprovação a composição da banca acima referida. Posta em votação, a Indicação 
069/2020 foi aprovada por unanimidade pelos Conselheiros. n) Indicação da Profª Geruza 
D’Avila - Prof Visitante PPGPsi: A Profª Geruza D’Avila apresentou o Edital de Seleção de Prof 
Visitante para o PPGPsi que segue todas as determinações da PROPESP. Posta em votação a 
indicação foi aprovada por unanimidade pelos Conselheiros. o) Indicação da Profª Darciele 
Menezes – Alteração do NDE e Coord. Adjunta do Curso de Eventos: A Profª Darciele 
Menezes, Coordenadora do curso de Eventos, apresentou ao Conselho as Atas 09/2020 e 
10/2020 que aprovam respectivamente a indicação da Profª Bruna Morante Lacerda Martins como 
Coordenadora Adjunta Pró-Tempore e a alteração da composição do NDE do curso. Posta em 
votação as indicações foram aprovadas por unanimidade pelos Conselheiros. p) Indicação da 
Profª Adriana Senna – Edital de Credenciamento Docente PPGH: A Profª Adriana Senna, 
Coordenadora Adjunta do PPGH, apresentou o Edital de Credenciamento Docente para o PPGH 
que segue todas as determinações da PROPESP. Posta em votação a indicação foi aprovada por 
unanimidade pelos Conselheiros. 2) Assuntos Gerais: a) Representante no CONSUN: A 
Diretora informou que o mandato dos atuais representantes do ICHI junto ao CONSUN se encerra 
em 31/12/2020. Devido ao número de docentes lotados no instituto temos que indicar 2 
representantes titulares e 2 suplentes. A Profª Adriane Senna se disponibilizou a representar o 
instituto. Sendo assim, falta indicar 1 representante titular e 2 suplentes. b) Calendário 
Administrativo do ICHI 2021: A Diretora apresentou o calendário das reuniões e prazos do 
Conselho do instituto para 2021. Ela ressaltou que a nova Direção, que assumirá em 01/01/202, 
está de acordo com a estruturação do referido calendário que ficará disponível na página do ICHI. 
Os Conselheiros aprovaram o calendário para 2021. c) Concurso para Prof. Efetivo do Curso 
de Biblioteconomia – Edital 03/2019: Gostaria de parabenizar a nova gestão, desejar um bom 
trabalho e agradecer a gestão que está se despedindo. Minha fala será no sentido de incluir uma 
pequena nota sobre o concurso para professor efetivo do curso de Biblioteconomia, edital 3/2019. 
Na reunião do COEPEA do dia 6 de outubro foi posto em discussão e aprovado o resultado do 
concurso público, favorável à correção encaminhada pela banca examinadora. O processo teve 
como relatora a Cons. Simone Grohs, a qual, após análise da documentação que instrui o 
processo, votou pela homologação dos atos e resultados do Concurso Público, o qual teve como 
aprovados, em ordem de classificação: (1º lugar) a candidata Maria Helena Machado de Moraes, 
(2º lugar) candidata Claudiane Weber, (3º lugar) candidata Dirce Maria Santin, indicando para 
contratação a candidata Maria Helena Machado de Moraes. Na ocasião, a Reitora chamou a 
atenção para a importância de seguir a orientação da Procuradoria Federal (PF), salientando que 
normalmente, é a melhor visão sobre os fatos, já que é a Procuradoria Federal quem ampara e 
defende, juridicamente, as posições da Universidade. Então era essa a observação que eu 
gostaria de fazer em relação ao concurso, agradeço o espaço e gostaria que essa nota constasse 
em ata. Muito obrigada. d) Solicitação da Área de Hospitalidades/SVP: A Profª Renata Ferreira, 
Coordenadora do curso de Turismo, em nome da área de hospitalidades, solita que haja uma 
secretaria acadêmica lotada no Campus de SVP para dar suporte aos cursos. Durante a reunião, 
diversos Conselheiros elogiaram, agradeceram e parabenizaram a atual Direção, e toda a equipe, 
pelo trabalho desenvolvido, pela parceria, disponibilidade e auxílio ao longo dos 8 anos que 
estiveram a frente da administração do ICHI e também desejaram boa sorte a nova direção que 
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assumirá no início de 2021. No final a Diretora, Profª Derocina Sosa, agradeceu a todos pelos 
elogios e pelo trabalho realizado no decorrer das duas gestões, salientando o auxílio e a 
colaboração de todos, corpo técnico, docentes, a Profª Denise Leão e o Prof Pedro Quevedo que 
compuseram a chapa com ela. 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. 
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