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Aos nove dias do mês de março de 2021, às 14:30hrs, por conferênciaweb da Rede Nacional de 
Pesquisa – RNP, através do link https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/furg-ichi, a reunião 
ordinária do Conselho do Instituto de Ciências Humanas e da Informação foi iniciada e não 
prosseguiu devido a problemas técnicos. Os participantes foram orientados a deslocar-se para 
sala criada na plataforma Google Meet através do link https://meet.google.com/mwv-pgab-vof. 
Assim teve início a reunião com a presença dos seguintes membros: Marcia Carvalho Rodrigues, 
Darciele Paula Marques Menezes, Éder Leandro Mayer Baier, Danilo Vicensotto Bernardo, Luiz 
Henrique Torres, Clediane Nascimento Santos, Bruna Morante Lacerda Martins, Rafael Aparecido 
Moron Semidão, Mayara Roberta Martins, Andrea Gonçalves dos Santos, Jussemar Weiss 
Gonçalves, Elizardo Scarpati Costa, Solismar Fraga Martins, Jarbas Greque Acosta, Júlia Silveira 
Matos, Ligia Dalchiavon, Lucas Neiva Silva, Marlon Borges Pestana, Artur Henrique Franco 
Barcelos, Martial Raymond Henri Pouguet, Cassiane de Freitas Paixão, Mateus de Moura 
Rodrigues, Angélica Conceição Dias Miranda, Simone dos Santos Paludo, Roberta Pinto 
Medeiros, Renata Brauner Ferreira, Elisangela Gorete Fantinel, Paulo Afonso Pires Junior e Bruna 
Carballo Dominguez de Almeida. Ao iniciar a reunião, o Diretor do Instituto de Ciências Humanas e 
da Informação, Prof. Dr. Éder Leandro Bayer Maier deu as boas-vindas aos Conselheiros, 
agradeceu a presença de todos e solicitou autorização para alteração e inclusão de assuntos de 
última hora na pauta. Após manifestações favoráveis, o Diretor iniciou a apresentação das 
indicações que estiveram sob a sua responsabilidade. 1) Indicações: a) Indicação 09/2021: 
Assunto: Projetos e Relatórios. Relatório: A Direção do ICHI recebeu para análise e parecer o 
encaminhamento dos projetos e relatórios a seguir relacionados. Relatório de Projeto de 
Cultura. CULT – 314, REGISTRO E PRODUÇÃO AUDIO-VISUAL DA HISTÓRIA CULTURAL E 
MEMÓRIA SOCIAL DE ARTESÃOS E ARTISTAS DE RUA DA CIDADE DO RIO GRANDE, de 
responsabilidade da Proª Julia Silveira Matos. Projeto de Ensino. ENS – 1169, Monitoria 
Psicopatologia II, de responsabilidade da Profª Marilene Zimmer. ENS – 1630, PROJETO DE 
ENSINO DE ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO 2020/2 – PEECS, de responsabilidade 
da Profª Clediane Nascimento Santos. ENS – 1639, Diagnóstico de arquivos e Paleografia, de 
responsabilidade da Profª Roberta Pinto Medeiros. ENS – 1650, História Antiga II - cód. 10693 
Tópicos Especiais em História II – 10798, de responsabilidade do Prof Jussemar Weiss 
Goncalves. ENS – 1657, Psicologia da Educação Especial, de responsabilidade da Profª Carla 
Imaraya Meyer de Felippe. ENS – 1673, Monitoria para as disciplinas 09315 - Psicologia da Saúde 
e do Desenvolvimento e 09550- Psicologia dos Processos Grupais, de responsabilidade da Profª 
Daniela Barsotti Santos. ENS – 1675, Monitoria para as disciplinas de Sociedade, Educação e 
Relações Étnico-Raciais, de responsabilidade da Profª Cassiane de Freitas Paixão. ENS – 1677, 
Monitoria da disciplina 10776 Sociedade, Educação e Relações Étnico-Raciais, de 
responsabilidade do Prof Kaciano Barbosa Gadelha. ENS – 1679, Fundamentos de Psicologia 
Humanista Existencial, de responsabilidade da Profª Marilene Zimmer. ENS – 1680, Ensino de 
Psicologia: Da Psicofisiologia à Avaliação Psicológica, de responsabilidade do Prof Joao Carlos 
Centurion Rodrigues Cabral. ENS – 1681, Monitoria Psicopatologia II , de responsabilidade da 
Profª Marilene Zimmer. ENS – 1682, Monitoria remota de Psicologia Social no segundo semestre 
letivo de 2020, de responsabilidade da Profª Geruza Tavares D Avila. ENS – 1687, Monitoria em 
disciplinas dos Cursos de Biblioteconomia presencial e ead, de responsabilidade da Profª Angelica 
Conceição Dias Miranda. Relatório de Projeto de Ensino. ENS – 1501, Acompanhamento dos 

https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/furg-ichi
http://meet.google.com/qgh-cwur-uwp


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

REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO  
PÁGINA 2 DE 7 

 

alunos (as) no processo de retorno às atividades de ensino durante o período de emergência, de 
responsabilidade do Prof Jussemar Weiss Goncalves. ENS – 1555, História do Turismo e da 
Hospedagem e Métodos e Técnicas da Pesquisa Científica em Turismo 2, de responsabilidade da 
Profª Renata Brauner Ferreira. ENS – 1565, Monitoria disciplinas de História Política e Introdução 
à História, de responsabilidade da Profª Julia Silveira Matos. ENS – 1580, Psicologia Social e 
Psicologia da Educação, de responsabilidade da Profª Rita de Cassia Maciazeki Gomes. Projeto 
de Extensão. EXT – 1437, Interfaces da área de Hospitalidade: vislumbrando caminhos, de 
responsabilidade da Profª Clediane Nascimento Santos. EXT – 1443, Rede de Inovação em 
Turismo (RS), de responsabilidade do Prof Jaciel Gustavo Kunz. EXT – 1449, Ciclo de Palestras 
PET Turismo 2º edição, de responsabilidade da Profª Ligia Dalchiavon. EXT – 1451, Portal de 
Periódicos da Universidade Federal do Rio Grande, de responsabilidade da Profª Angelica 
Conceição Dias Miranda. Relatório de Projeto de Extensão. EXT – 101, Organização da coleção 
de manuscritos da Biblioteca do Porto do Rio Grande, de responsabilidade da Profª Marcia 
Carvalho Rodrigues. EXT – 1205, Coletivo Escuta na Rua, de responsabilidade da Profª Daniela 
Delias de Souza. EXT – 1334, Viaje sem Sair de Casa, de responsabilidade da Profª Ligia 
Dalchiavon. EXT – 1340, Clube de ciências Marie Curie: educação científica para valorização dos 
saberes discente no mundo virtual, de responsabilidade da Profª Beatriz Valladao Thiesen. EXT – 
307, Cara gente branca, eu sou um(a) universitário(a)!, de responsabilidade da Profª Cassiane de 
Freitas Paixao. Projeto de Pesquisa. PESQ – 1517, Ausências e Emergências de Sujeitos e 
Territórios da Pesca Artesanal na Geografia Brasileira, de responsabilidade do Prof Cristiano 
Quaresma de Paula. PESQ – 1533, Ciência aberta e produção científica: ações para gestão e 
divulgação do Repositório Institucional da Universidade Federal do Rio Grande - RI FURG, de 
responsabilidade da Profª Angelica Conceição Dias Miranda. Relatório de Projeto de Pesquisa. 
PESQ – 1017, Seminário construindo a pesquisa em História Antiga, de responsabilidade do Prof 
Jussemar Weiss Goncalves. PESQ – 1262, MONITORAMENTO DE IMPACTO DA PANDEMIA DE 
COVID-19 NAS COMUNIDADES TRADICIONAIS INDÍGENAS NO MUNICÍPIO DE RIO GRANDE, 
de responsabilidade do Prof Marlon Borges Pestana. PESQ – 1451, A poética da viagem 
relacionada ao território e à configuração dos espaços turísticos, de responsabilidade da Profª 
Ligia Dalchiavon. PESQ – 313, TEORIA DA HISTÓRIA E OS MODOS DE PENSAR A HISTÓRIA 
NA CONSTRUÇÃO NARRATIVA DOS DISCENTES NO ENSINO SUPERIOR, de 
responsabilidade da Profª Julia Silveira Matos. PESQ – 603, ENSINO DE HISTÓRIA E 
CURRÍCULO: A TRAJETÓRIA DAS POLÍTICAS DE REGULAÇÃO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO 
DOS LIVROS DIDÁTICOS NO BRASIL (1930-2018), de responsabilidade da Profª Julia Silveira 
Matos. PESQ – 848, Territorialização das políticas públicas: um estudo em municípios do Território 
da Zona Sul do Estado do Rio Grande do Sul, de responsabilidade da Profª Carmem Rejane 
Pacheco Porto. Pelo exposto, indicamos para aprovação o encaminhamento dos projetos e 
relatórios acima descritos. Posta em votação, a Indicação 09/2021 foi aprovada por unanimidade 
pelos Conselheiros. b) Indicação 10/2021: 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 1: Referente ao 1º semestre de 2019 
de afastamento do Prof Jarbas Greque Acosta: Afastamento do Prof Jarbas Greque Acosta é 
para cursar mestrado no Programa de Pós-Graduação em História PPGH/FURG. Os créditos 
cursados somam 20 e o número de créditos restantes totalizam 16. A dissertação encontra-se em 
elaboração e a data prevista para defesa é dezembro de 2020. O parecer da orientadora 
professora Drª Renata Braz Gonçalves é favorável. 2. Relatório nº 2: Referente ao 2º semestre 
de 2019 de afastamento do Prof Jarbas Greque Acosta: Afastamento do Prof Jarbas Greque 
Acosta é para cursar mestrado no Programa de Pós-Graduação em História PPGH/FURG. Os 
créditos cursados somam 29 e o número de créditos restantes totalizam 7. A dissertação encontra-
se em elaboração e a data prevista para defesa é dezembro de 2020. O parecer da orientadora 
professora Drª Renata Braz Gonçalves é favorável. 3. Relatório nº 3: Referente ao 1º semestre 
de 2020 de afastamento do Prof Jarbas Greque Acosta: Afastamento do Prof Jarbas Greque 
Acosta é para cursar mestrado no Programa de Pós-Graduação em História PPGH/FURG. Os 
créditos cursados somam 30 e o número de créditos restantes totalizam 6. A dissertação encontra-
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se em elaboração e a data prevista para defesa é dezembro de 2020. O parecer da orientadora 
professora Drª Renata Braz Gonçalves é favorável. 4. Relatório nº 3: Referente ao 2º semestre 
de 2020 de afastamento do Prof Dhion Carlos Hedlund: Afastamento do Prof Dhion Carlos 
Hedlund é para cursar doutorado no Programa de Pós-Graduação em História – PPGH da 
Universidade de Passo Fundo - UPF. Os créditos cursados somam 4 e o número de créditos 
restantes totalizam 12. A tese encontra-se em elaboração e a data prevista para defesa é agosto 
de 2023. O parecer da orientadora professora Drª Gizele Zanotto é favorável. Conclusão: Pelo 
exposto, indicamos para aprovação o encaminhamento dos projetos e relatórios acima descritos. 
Posta em votação, a Indicação 10/2021 foi aprovada por unanimidade pelos Conselheiros. c) 
Indicação 11/2021: Assunto: Participação no curso de Especialização em Sociologia. 
Relatório: A área de Sociologia solicitou aprovação no colegiado do ICHI a participação das 
docentes Bruna Anhaia e Andressa Soilo no curso de Especialização em Sociologia. As docentes 
possuem contrato temporário de 40h DE com a FURG e por isso demanda da aprovação no 
conselho. Conclusão: Pelo exposto, indico a aprovação da participação das docentes Bruna 
Anhaia e Andressa Soilo no curso de Especialização em Sociologia. Posta em votação, a 
Indicação 11/2020 foi aprovada por unanimidade pelos Conselheiros. d) Indicação 12/2021: 
Assunto: Documentos para revalidação dos Cursos de Eventos e Hotelaria. Relatório: Os 
cursos de Eventos e Hotelaria estão passando pelo processo de revalidação e o MEC solicita 
documentos comprobatório da regulamentação dos cursos. No entanto, os cursos não estão 
contemplados na redação do regimento do ICHI e compõem o conselho do ICHI por aprovação 
em ata, ocupando 4 representações, sendo 3 coordenadores de cursos e 1 representante de área.  
Conclusão: Pela urgência da confecção da documentação, indico a aprovação da emissão de 
atestados pela direção do ICHI que contemple os seguintes temas: 1) o compromisso de adição 
dos cursos de Eventos e Hotelaria no regimento do ICHI e 2) a representação dos cursos no 
conselho da unidade. Posta em votação, a Indicação 12/2020 foi aprovada por unanimidade pelos 
Conselheiros. e) Indicação 13/2021: Assunto: Alteração do NDE de Hotelaria. Relatório: O 
NDE do curso de Hotelaria solicita aprovação da alteração de sua composição e a emissão de 
uma portaria de nomeação dos seguintes professores: CLEDIANE NASCIMENTO SANTOS, 
LIGIA DALCHIAVON, MAYARA ROBERTA MARTINS, PÂMELA AMADO TRISTÃO, RAPHAEL 
ALBUQUERQUE DE BOER, RICARDO SARAIVA FRIO, LETICIA INDART FRANZEN Conclusão: 
Pelo exposto, indico a aprovação da nova composição do NDE do curso de Hotelaria. Posta em 
votação, a Indicação 13/2021 foi aprovada por unanimidade pelos Conselheiros. f) Indicação 
14/2021: Assunto: Alteração do NDE do curso de Bacharelado em Biblioteconomia (EAD). 
Relatório: O NDE do curso de Bacharelado em Biblioteconomia (EAD) solicita aprovação da 
alteração de sua composição e a emissão de uma portaria de nomeação dos seguintes 
professores: ANGELICA CONCEIÇÃO DIAS MIRANDA, MARCIA CARVALHO RODRIGUES, 
MARIZA INES DA SILVA PINHEIRO, ALANA DAS NEVES PEDRUZZI, LUCIANO MACIEL 
RIBEIRO, LARA ROBERTA RODRIGUES FACIOLI, MARIA HELENA MACHADO DE MORAES. 
Conclusão: Pelo exposto, indico a aprovação da nova composição do NDE do curso de 
Bacharelado em Biblioteconomia (EAD). Posta em votação, a Indicação 14/2021 foi aprovada por 
unanimidade pelos Conselheiros. g) Indicação 15/2021: Assunto: Alteração do NDE do curso 
de Bacharelado em Biblioteconomia Relatório: O NDE do curso de Bacharelado em 
Biblioteconomia solicita aprovação da alteração de sua composição e a emissão de uma portaria 
de nomeação dos seguintes professores: MARCIA CARVALHO RODRIGUES, ANGÉLICA 
CONCEIÇÃO DIAS MIRANDA, MARIZA INÊS DA SILVA PINHEIRO, MARIA DE FÁTIMA SANTOS 
MAIA, RODRIGO AQUINO DE CARVALHO, RENATA BRAZ GONÇALVES, MARIA HELENA 
MACHADO DE MORAES, JARBAS GREQUE ACOSTA. Conclusão: Pelo exposto, indico a 
aprovação da nova composição do NDE do curso de Bacharelado em Biblioteconomia.  Posta em 
votação, a Indicação 15/2021 foi aprovada por unanimidade pelos Conselheiros. h) Indicação 
16/2021: Assunto: Alteração da Coordenação Adjunta Pró-Tempore do Curso de Hotelaria. 

Relatório: O NDE do curso de Hotelaria solicita a aprovação da substituição da 
coordenadora adjunta pró-tempore, sendo que a Profª Letícia Indart Franzen assumi no 
lugar da Profª Mayara Roberta Martins. Conclusão: Pelo exposto, indico a aprovação da 
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nomeação da Profª Letícia Indart Franzen como coordenadora adjunta pró-tempore do curso de 
Hotelaria. Posta em votação, a Indicação 16/2021 foi aprovada por unanimidade pelos 
Conselheiros. i) Indicação 17/2021: Assunto: Professor Voluntário na Arquivologia. Relatório: 
O Dr. Gilberto Fladimir Rodrigues Viana solicita aprovação para atuar como professor voluntário 
nas disciplinas Estágio Supervisionado II (cód. 10273) e Trabalho de Conclusão de Curso II (cód. 
10374) dos cursos de Arquivologia a partir de 01/04/2021, até o final do período letivo de 2020/2, 
conforme calendário universitário. Conclusão: Pelo exposto, indico a aprovação da atuação do Dr. 
Gilberto Fladimir Rodrigues Viana como professor voluntário. Posta em votação, a Indicação 
17/2021 foi aprovada por unanimidade pelos Conselheiros. j) Indicação 18/2021: Assunto: 
Credenciamento do PPGH. Relatório:     A Coordenação do Programa de Pós Graduação em 
História solicita aprovação do resultado do processo seletivo de credenciamento de docente no 
PPGH. Com o credenciamento de Wagner Silveira Feloniuk e Gianne Zanella Atallah. Conclusão: 
Pelo exposto, indico a aprovação da atuação de Wagner Silveira Feloniuk e Gianne Zanella 
Atallah como professor do PPGH. Posta em votação, a Indicação 18/2021 foi aprovada por 
unanimidade pelos Conselheiros. k) Indicação 19/2021: Assunto: Seleção de professor 
visitante no PPGH. Relatório: A Coordenação do Programa de Pós Graduação em História 
solicita aprovação da classificação final do processo seletivo de professor visitante no PPGH, 
conforme documento em anexo. E recomenta a contratação da candidata Rosane Márcia 
Neumann, que obteve o 1º lugar no processo seletivo.  Conclusão: Pelo exposto, indico a 
aprovação da classificação final e da contratação da candidata Rosane Márcia Neumann. Posta 
em votação, a Indicação 19/2021 foi aprovada por unanimidade pelos Conselheiros.  l) Indicação 
20/2021: Assunto: Instrução Normativa do PPGH. Relatório: A Coordenação do Programa de 
Pós Graduação em História solicita da Instrução Normativa que dispõe sobre o estágio de pós-
doutorado no PPGH.  Conclusão: Pelo exposto, indico a aprovação da Instrução Normativa 
00/2021. Posta em votação, a Indicação 20/2021 foi aprovada por unanimidade pelos 
Conselheiros.  m) Indicação 21/2021: Assunto: Alteração curricular do curso de Ciências 
EaD. Relatório: O NDE do curso de Ciências EaD solicita aprovação da alteração do sistema de 
avaliação, do Sistema I para o Sistema II, das disciplinas: Diversidade Cultural e Relações 
Étnicos-raciais (10565D); Psicologia da Educação (10490D), Teorias da Aprendizagem (10519D); 
Elementos Sociológicos da Educação (10521D).  Conclusão: Pelo exposto, indico a aprovação da 
alteração do sistema de avaliação. Posta em votação, a Indicação 21/2021 foi aprovada por 
unanimidade pelos Conselheiros. 3) Representação Discente no Conselho do ICHI: O Diretor 
informou aos Conselheiros sobre as vagas de discentes disponíveis e que devem ser preenchidas 
no Conselho do ICHI. Ainda, ressaltou a importância da participação discente nas decisões do 
Instituto. Com isso, propôs a abertura de um processo seletivo para a ocupação das vagas 
citadas. O Diretor recebeu apoio dos presentes e disse que irá organizar o processo. 4) Indicação 
de Docentes e Técnicos em Comissões: a) Ações afirmativas: O Diretor informou que aguarda 
manifestações por e-mail a respeito das ações afirmativas que são realizadas e não estão 
estipuladas no regimento da universidade, ou seja, que não estão vinculadas a obrigatoriedade. A 
Profa. Cassiane de Freitas Paixão informou que o Curso de Especialização em Sociologia está 
atuando na seleção com um percentual de cotas maior do que o indicado pelas ações afirmativas 
da Universidade. O Prof. Lucas Neiva Silva afirmou que o PPGPSICO fez edital de seleção 
especifico, com ênfase as ações afirmativas.  b) Comissão para o Plano de Contingência da 
COVID-19: O Diretor informou que recebeu solicitação para a indicação de Coordenadores de 
Curso para representar o ICHI na Comissão para o Plano de Contingência da COVID-19. A Profa. 
Clediane Nascimento Santos informou que a Profa. Bruna Morante Lacerda Martins do Curso de 
Eventos e a Profa. Letícia Indart Franzen do Curso de Hotelaria representam o campus de Santa 
Vitória do Palmar na comissão. A Profa. Márcia Carvalho Rodrigues informou que não faz mais 
parte da Comissão como representante do ICHI. O Diretor informou que aguarda manifestações 
por E-mail. 5) Diálogo entre a Direção, as Áreas e os Técnicos: O Diretor informou aos 
Conselheiros que irá organizar conversas com as áreas e os TAEs. 6) Procedimentos para 
Redistribuição - Área de Sociologia: O Diretor apresentou aos Conselheiros a situação para o 
preenchimento de 1 (uma) vaga para docente da Área de Sociologia. Em sua contextualização, o 
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Diretor informou que a área discutiu e aprovou a redistribuição como forma de preenchimento da 
vaga de docente para o campus Santa Vitória do Palmar. Há 1 processo administrativo em aberto 
para redistribuição, que já está em posse do Diretor, e há informações de mais 4 interessados. O 
Diretor relatou sobre as conversas que teve com o Reitor da FURG e Pró Reitora de Gestão de 
Pessoas Lucia Anello sobre o assunto. Após a contextualização, o Diretor abriu a discussão para 
os Conselheiros. O Prof. Elizardo Scarpati Costa comunicou o receio de perder a vaga e que os 
critérios estipulados são de acordo com as necessidades da área, pensando em uma possível 
criação do curso de Ciências Sociais no futuro. A Profa. Lígia Dalchiavon solicita que, se a 
redistribuição for a opção para o preenchimento da vaga, sejam observadas as necessidades dos 
cursos situados no Campus de Santa Vitória do Palmar (demanda, carga horária, etc.). Ainda, vê a 
necessidade de esclarecer aos candidatos sobre a realidade dos cursos, por serem fora da sede, 
e solicita que na comissão de seleção, tenha um membro representado os cursos de Santa Vitória 
do Palmar. A Profa. Darciele Paula Marques Menezes salientou a preocupação com o perfil do 
profissional que está solicitando a redistribuição, uma vez que os cursos do campus de Santa 
Vitória do Palmar possuem demandas diferentes quando comparadas aos cursos situados no 
campus Carreiros. O Prof. Artur Henrique Franco Barcelos disse que, por vezes, as informações 
da reitoria são contraditórias, pois em outra ocasião, o mesmo recebeu a orientação de optar pela 
redistribuição, uma vez que os concursos demandam custos. O Professor entende que a opção 
pela redistribuição não é ilegal. Porém, acredita que a solicitação de redistribuição deve ser 
encaminhada à reitoria e posteriormente a área, que no devido tempo, deve avaliar e se 
manifestar, tornando o processo o mais transparente possível. O Professor indica que haja uma 
conversa entre as partes interessadas, para dar ciência aos candidatos de que se trata de uma 
vaga para cursos situados em campus fora de sede, evitando frustações e, consequentemente, 
novos pedidos de redistribuição em seguida. A Profa. Clediane Nascimento Santos abordou em 
sua fala a importância de dialogar para alinhar as necessidades dos cursos com o perfil do 
candidato. Solicitou também, a participação no processo, para evitar a falta de conhecimento da 
realidade estrutural dos cursos do campus de Santa Vitória do Palmar. O Prof. Solismar Fraga 
Martins salientou a importância de respeitar as necessidades dos cursos ao qual o docente estará 
sendo direcionado. Com base em seus conhecimentos, orienta a ter cuidado para não gerar 
problemas jurídicos e entende que as áreas não tem autonomia para definir regras de seleção. A 
Profa. Cassiane de Freitas Paixão também pontuou que o diálogo entre os cursos é importante. A 
Profa. Angélica Conceição Dias Miranda sugeriu que se aguarde o retorno da consulta com a 
Procuradoria para resguardar o processo e evitar uma futura judicialização, concordou o exposto 
pelos Professores Solismar e Artur. O Prof. Elizardo Scarpati Costa lembrou que a Pró Reitoria 
Lucia Anello orientou a autonomia do Conselho para definir as questões de redistribuição, por isso 
defende que devem ser seguidos os critérios estabelecidos pela Área. Acredita ser desperdício de 
tempo adiar o processo, pois há eminencia de perder a vaga. Com isso, caso ocorra a perda da 
vaga, a Área de Sociologia e a coordenação não podem ser responsabilizadas, pois todo o 
possível está sendo feito. A Professora acredita que se o processo for feito, deve ser público, 
buscando a transparência e que deve-se evitar que as solicitações de redistribuição ocorram via 
E-mail, o que caracterizaria uma informalidade. O processo deve ocorrer da forma correta, sendo 
solicitado via reitoria. A Profa. Renata Brauner Ferreira compartilhou sua experiência, pois seu 
cargo na FURG foi adquirido através de redistribuição. Salientou que todo o seu processo foi feito 
através de documentação encaminhada via protocolo para a reitoria e que no caso da 
redistribuição da Área de Sociologia, deve ocorrer da mesma forma. O Prof. Elizardo Scaparti 
Costa esclareceu que não houve solicitações de redistribuição informais, mas sim, consultas dos 
candidatos sobre a vaga disponível, já que houve publicação no Diário Oficial da União (DOU), o 
que deu margem para a publicidade da vaga. O Prof. Solismar Fraga Martins sugeriu aguardar o 
parecer da Procuradoria. O Diretor ressaltou aos presentes que foi indicação do Reitor e Pró 
Reitora que a decisão dos parâmetros da seleção devessem ser estabelecidos pelo Conselho da 
unidade. Também propôs que a Área de Sociologia alinhe a proposta com os cursos do campus 
de Santa Vitória do Palmar, enquanto a direção fica responsável por solicitar à Procuradoria uma 
resposta o quanto antes sobre a legalidade do processo. Com isso, foram indicados para 
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participar do processo de redistribuição, representando os cursos do campus de Santa Vitória do 
Palmar, as Professoras Clediane Nascimento Santos e Darciele Paula Marques Menezes e, 
representando a Área de Sociologia, os Professores Elizardo Scarpati Costa e Kaciano Gadelha. 
7) Padronização dos Documentos: Conforme demanda, o Diretor observou a necessidade de 
padronização dos documentos emitidos pelo ICHI. Por isso, está aceitando sugestões sobre as 
especificidades de cada coordenação, que serão aceitas até a reunião de abril. As Arquivistas 
Elisangela Gorete Fantinel e Bruna Carballo Dominguez de Almeida se colocaram à disposição 
para auxiliar no processo. 8) Assuntos Gerais: a) Seleção para o PSVO: O Diretor informou aos 
presentes que entre os dias 9 a 15/03 deverão ser estabelecidos os critérios de seleção de 
discentes para o PSVO. Os cursos com vagas disponíveis são: Arqueologia, Biblioteconomia, 
História Bacharelado e Licenciatura, Hotelaria, Tecnologia em Eventos e Turismo. As áreas devem 
definir os critérios de seleção e encaminhar a composição das Comissões de Seleção para ciência 
do ICHI. b) Representação da área de Biblioteconomia junto ao Conselho do ICHI: A Profa. 
Márcia Carvalho Rodrigues informou ao Diretor do ICHI, através do chat da sala de 
webconferência, que o Prof. Jarbas Greque Acosta, presente nesta reunião, passará a ser o 
representante da área da Biblioteconomia. Pediu desculpas pois devia ter enviado por e-mail a 
informação e encaminhará a ata do comitê assessor do Curso de Biblioteconomia que aprovou a 
decisão. c) Adoção de E-mails institucionais: A Profa. Angélica cumprimentou os presentes e 
observou que a partir da proposta da atual gestão de seguir os princípios da administração pública 
lembrados por nossos gestores, pensa que estamos começando um novo período de gestão e 
lembra que juntos representamos o ICHI, assim,  propõe algumas questões: a) o uso de E-mails 
institucionais em todas as instâncias (Ex.: ichi.direcao@furg.br; ichi.administrador@furg.br; 
ichi.secretaria@furg.br (chefia da secretaria); ichi.administrativa@furg.br - 
ichi@academica@furg.br). b) tendo em vista que os Coordenadores estão em constante demanda 
por atividades, sugere que tenhamos um quadro com nomes dos nossos colegas TAES e 
Docentes Coordenadores, que estão nos apoiando, horário de atendimento, telefone de contato 
(horário comercial), E-mails assinados para sabermos quem respondeu. Lembra que não somos 
inimigos quando questionamos algo, quando perguntamos ou discordamos. É importante pensar 
que " é normal pensar diferente" e que faz parte dos princípios administrativos, divergir. Quando 
perguntamos alguma coisa, é porque estamos em dúvida e queremos ajuda. Está previsto que 
cabe à secretaria do ICHI prover apoio aos cursos, levando em conta o que reza no Regimento da 
FURG, no Regimento do ICHI. Digo isso pois por vezes, o Coordenador se sente sozinho. d) 
Repositório Institucional: A Profa. Angélica Conceição Dias Miranda informou que o Repositório 
Institucional, é um projeto institucional, administrado pelo curso de biblioteconomia que leva o 
nome do ICHI onde vai, mas curiosamente, a unidade que menos envia material é a nossa. A 
RESOLUÇÃO Nº 005/2010 do CONSELHO UNIVERSITÁRIO, de  16 DE ABRIL DE 2010 
preconiza  Art. 6º O RI-FURG será composto pelo depósito de toda a produção intelectual e 
demais informações geradas pela Instituição de autoria ou co-autoria de servidores da FURG, 
passíveis de registro nos termos definidos pela PII - FURG. § 1º O depósito da produção 
intelectual e demais informações geradas pela Instituição é obrigatório e deverá ser realizado 
imediatamente após a comunicação de sua seleção para publicação. Mas nosso instituto como 
Unidade gestora, é o que menos contribui e o que menos tem visibilidade. Por tal motivo, solicitou 
ao Diretor apoio para que possamos seguir o documento citado e apelou para que os 
coordenadores enviem os trabalhos ao RI FURG. No decorrer da fala da Profa. Angélica vários 
colegas externaram apoio no chat da reunião. Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente 
ata, que vai assinada pelo senhor Diretor, Prof. Dr. Éder Leandro Mayer Baier e por mim, Bruna 
Carballo Dominguez de Almeida, Secretária Geral em exercício. 
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Secretária Geral em exercício 


