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Aos treze dias do mês de julho de 2021, às 14:30hrs, por webconferência  na plataforma Google 
Meet, através do link  https://meet.google.com/uvj-rnty-ubr, a reunião ordinária do Conselho do 
Instituto de Ciências Humanas e da Informação foi iniciada com a presença dos seguintes 
membros: Artur Henrique Franco Barcelos, Roberta Pinto Medeiros, Rodrigo Aquino de Carvalho, 
Ulisses Rocha de Oliveira, Jussemar Weiss Gonçalves, Clediane Nascimento Santos, Eliza Mara 
Lozano Costa, Darciele Paula Marques Menezes, Juliana Niehues Gonçalves de Lima, Simone 
dos Santos Paludo, Julia Silveira Matos, Angélica Conceição Dias Miranda, Éder Leandro Bayer 
Maier, Danilo Vicensotto Bernardo, Jarbas Greque Acosta, Cristiano Quaresma de Paula, Geruza 
Tavares D’Avila, Cassiane de Freitas Paixão, Marlon Borges Pestana, Gianpaolo Knoller Adomilli, 
Helen Bedinoto Durgante, Ligia Dalchiavon, Evelin Melo Mintegui, Elisangela Gorete Fantinel, 
Paulo Afonso Pires Junior, Bruna Carballo Dominguez de Almeida, Sibelle Cardia Nunes Cruz e 
Vanderilse Machado Barão. Os Conselheiros Solismar Fraga Martins e Paulo Afonso Pires Junior 
justificaram a ausência. 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 iniciou a apresentação das indicações que estiveram sob a sua 
responsabilidade. 1) Indicações: a) Indicação 47/2021: Assunto: Aprovação ad referendum - 
Renovação do Projeto de Extensão do Prof. José Vicente de Freitas. Relatório: A Direção do 
ICHI solicita aprovação do ad referendum que renova o Projeto de Extensão do Prof. José Vicente 
de Freitas intitulado "Programa de Gestão Ambiental Integrada do Porto de Rio Grande com vista 
ao monitoramento e acompanhamento das condicionantes exigidas e que validam a terceira 
renovação da licença de operação nº 03/97", no período de 28/06/2021 a 27/06/2022. Conclusão: 
Pelo exposto, indicamos para aprovação da renovação do Projeto de Extensão do Prof. José 
Vicente de Freitas. Posta em votação, a Indicação 47/2021 foi aprovada por unanimidade pelos 
Conselheiros. b) Indicação 48/2021: Assunto: Aprovação ad referendum - Edital de Seleção 
de Aluno Regular – PPGEC. Relatório: A Direção do ICHI solicita aprovação dos editais para 
seleção 2021 de alunos regulares em nível Mestrado/Doutorado do Programa de Pós-Graduação 
em Educação em Ciências – PPGEC. Conclusão: Pelo exposto, indicamos para aprovação os 
editais para seleção 2021 de alunos regulares em nível Mestrado/Doutorado do Programa de Pós-
Graduação em Educação em Ciências – PPGEC. Posta em votação, a Indicação 48/2021 foi 
aprovada por unanimidade pelos Conselheiros. c) Indicação 49/2021: Assunto: Aprovação ad 
referendum - Edital de Seleção de Aluno especial - PPGEC. Relatório: A Direção do ICHI 
solicita aprovação do ad referendum que aprova o edital para seleção de alunos especiais do 
Programa de Pós-Graduação em Educação em Ciências – PPGEC. Conclusão: Pelo exposto, 
indicamos para aprovação o edital de seleção 2021 de alunos especiais do Programa de Pós-
Graduação em Educação em Ciências – PPGEC. Posta em votação, a Indicação 49/2021 foi 
aprovada por unanimidade pelos Conselheiros. 2) Câmara Administrativa: a) Parecer: 02/2021. 
Assunto: Nova composição do Núcleo Docente Estruturante dos Cursos de Geografia. 
Interessado: Prof. Ulisses Rocha de Oliveira. Relator: Prof. Mateus de Moura Rodrigues. Relatório: 
A Câmara Administrativa do Pleno do Conselho do ICHI recebeu para análise e parecer a 
documentação que trata da nova composição do Núcleo Docente Estruturante dos Cursos de 
Geografia. Constam da documentação recebida os seguintes documentos: - E-mail remetido pela 
Coordenação dos Cursos de Geografia, na pessoa do interessado, Prof. Ulisses Rocha de 
Oliveira, à secretaria administrativa do ICHI, solicitando a apreciação da recomposição do Núcleo 
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Docente Estruturante - NDE; - Ata nº 05/2021 do Comitê Assessor e Núcleo Docente Estruturante 
dos Cursos de Geografia. Voto do Relator: a) Fundamentação: A recomposição do Núcleo 
Docente Estruturante – NDE dos Cursos de Geografia, objeto de análise desta Câmara, é 
justificada na já referida ata recebida, devido ao falecimento do Prof. César Augusto Martins, e ao 
pedido de afastamento do NDE por parte da Prof.ª Elisangela Rodrigues para finalizar sua tese de 
doutorado, sendo estes dois nomes suprimidos da composição do Núcleo. Não houve indicação 
de substituição e os demais membros foram mantidos. A nova composição do NDE conta com os 
professores Ulisses Rocha de Oliveira, Pedro Quevedo, Rossana Madruga Telles, Cláudia da 
Silva Cousin, Cristiano Quaresma de Paula, Juliana Cristina Franz e Jussara Mantelli. b) Parecer: 
O relator, de posse da documentação apresentada, e com base no que preconiza a Deliberação 
nº 88/2016 do Conselho de Ensino, Pesquisa, Extensão e Administração desta Universidade, vota 
pela aprovação da nova composição do Núcleo Docente Estruturante dos Cursos de Geografia. 
Posto em votação o parecer 02/2021 da Câmara Administrativa foi aprovado por unanimidade 
pelos Conselheiros. b) Parecer: 03/2021. Assunto: Nova composição do Núcleo Docente 
Estruturante do Curso de Psicologia. Interessado: Prof. Fernando Hartmann. Relator: Prof. 
Mateus de Moura Rodrigues. Relatório: A Câmara Administrativa do Pleno do Conselho do ICHI 
recebeu para análise e parecer a documentação que trata da nova composição do Núcleo 
Docente Estruturante do Curso de Psicologia. Constam da documentação recebida os seguintes 
documentos: - E-mail remetido pela Coordenação do Curso de Psicologia, na pessoa do 
interessado, Prof. Fernando Hartmann, às secretarias acadêmica e administrativa do ICHI, 
solicitando a apreciação da recomposição do Núcleo Docente Estruturante - NDE; - Ata nº 
01/2021 do Núcleo Docente Estruturante do Curso de Psicologia. Voto do Relator: a) 
Fundamentação: A recomposição do Núcleo Docente Estruturante – NDE do Curso de Psicologia, 
objeto de análise desta Câmara, é descrita na já referida ata recebida, como necessária devido à 
troca na coordenação do Curso. A nova composição do NDE foi indicada com os professores 
Fernando Hartmann, Paulo Gomes, Lucas Neiva-Silva, Letícia Langlois Oliveira, Geruza Tavares 
D’Avila, Rita Maciazeki Gomes e Marilene Zimmer. b) Parecer: O relator, de posse da 
documentação apresentada, e com base no que preconiza a Deliberação nº 88/2016 do Conselho 
de Ensino, Pesquisa, Extensão e Administração desta Universidade, vota pela aprovação da nova 
composição do Núcleo Docente Estruturante do Curso de Psicologia. Posto em votação o parecer 
03/2021 da Câmara Administrativa foi aprovado por unanimidade pelos Conselheiros. 3) Câmara 
de Ensino: a) Parecer: 03/2021. Assunto: Propostas de Regimento de TCC e Regulamento 
das Horas complementares do Curso de Bacharelado em Biblioteconomia EAD. Interessada: 
Profa. Dra. Angélica C. D. Miranda. Relator: Artur Henrique Franco Barcelos. Relatório: A Câmara 
de Ensino do Conselho do ICHI recebeu para análise e parecer as Propostas de Regimento de 
TCC e Regulamento das Horas complementares do Curso de Bacharelado em Biblioteconomia 
EAD. Acompanham a proposta os seguintes documentos: 1) Memorando 158/2021 ICHI 
encaminhado ao Diretor Eder Leandro Beyer pela coordenadora do Bacharelado em 
Biblioteconomia EAD Profa. Dra. Angélica C. D. Miranda solicitando a submissão ao Conselho do 
ICHI das Propostas de Regimento de TCC e Regulamento das Horas complementares do Curso 
de Bacharelado em Biblioteconomia EAD. Data 22/06/2021. 2) Ata do Comitê Assessor do Curso 
de Bacharelado em Biblioteconomia EAD na qual consta a aprovação das Propostas de 
Regimento de TCC e Regulamento das Horas complementares. Data: 22/06/2021. 3) Ata do 
Núcleo Docente Estruturante do Curso de Bacharelado em Biblioteconomia EAD na qual consta a 
aprovação das Propostas de Regimento de TCC e Regulamento das Horas complementares. 
Data: 22/06/2021. 4) Normas de Atividades Complementares do Curso de Bacharelado em 
Biblioteconomia EAD. 5) Planilha para registro das Atividades Complementares do Curso de 
Bacharelado em Biblioteconomia EAD. 6) Regulamento do Trabalho de Conclusão do Curso de 
Bacharelado em Biblioteconomia EAD. Voto do Relator: a) Fundamentação: Os documentos 
apresentados demonstram que as Propostas de Regimento de TCC e Regulamento das Horas 
complementares do Curso de Bacharelado em Biblioteconomia EAD seguiram os trâmites 
institucionais exigidos, sendo aprovadas pelo Núcleo Docente Estruturante e pelo Comitê 
Assessor do curso. b) Parecer: Tendo em vista o exposto, voto pela APROVAÇÃO das propostas 
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apresentadas. Posto em votação o parecer 03/2021 da Câmara de Ensino foi aprovado por 
unanimidade pelos Conselheiros. b) Parecer: 04/2021. Assunto: Análise e parecer de 
Relatórios e Projetos de Ensino. Interessado: Servidores ICHI. Relator: Artur Henrique Franco 
Barcelos. Relatório: A Câmara de Ensino do Conselho do ICHI recebeu para análise e parecer os 
Relatórios e Projetos abaixo apresentados: 1) Relatório de Projeto: Psicologia em saúde e o 
processo saúde-doença-cuidado no âmbito hospitalar. Número de registro: ENS – 1027 – 
Responsável Daniela Barsotti Santos. - Período de desenvolvimento: Consta apenas a data de 
início – 06/05/2019. O projeto teve como objetivo desenvolver estudos e ações da Psicologia da 
Saúde como facilitadores para humanização da atenção hospitalar. Segundo o relatório as ações 
foram plenamente desenvolvidas. 2) Relatório do projeto: Organização das bibliotecas-
laboratórios dos núcleos de pesquisas do Instituto de Letras e Artes (ILA) da Universidade Federal 
do Rio Grande (FURG) - Número de registro: ENS – 1098 - Responsável: Profa. Angélica 
Conceição Dias Miranda - Período de desenvolvimento: Consta apenas a data de início – 
06/05/2019. Observações: o projeto teve como objetivo geral Organizar as bibliotecas-laboratórios 
dos núcleos de pesquisas do Instituto de Letras e Artes (ILA) da Universidade Federal do Rio 
Grande (FURG). Os objetivos propostos foram alcançados. 3) Relatório do Projeto: Gestão e 
informatização do acervo central de empréstimos do Centro de Educação Ambiental 
Ciências e Matemática – CEAMECIN da Universidade Federal do Rio Grande - FURG - 
Número de registro: ENS – 1128 - Responsável: Profa. Angélica Conceição Dias Miranda - 
Período de desenvolvimento: Consta apenas a data de início – 15/08/2019. Observações: o 
projeto teve como objetivo geral organizar o acervo da Central de Empréstimos do Centro de 
Educação Ambiental Ciências e Matemática – CEAMECIN da Universidade Federal do Rio 
Grande - FURG. Os objetivos propostos foram alcançados. 4) Projeto: Plano de trabalho do 
Projeto de Ensino de Estágio Curricular Obrigatório [PEECS] 2021/1: repensando as 
práticas em tempos de pandemia- Número de registro: ENS – 1896 - Responsável: Darciele 
Paula Marques Menezes - Período de desenvolvimento: 14/07/2021 a 26/10/2022. Observações: 
o projeto tem como objetivo geral ofertar espaços de aprendizagem envolvendo prática 
profissional para os discentes dos cursos de Tecnologia em Eventos, Hotelaria e Turismo. O 
projeto atende as exigências da Universidade Federal do Rio Grande FURG para projetos de 
Ensino. Voto do Relator: a) Fundamentação: a documentação apresentada, está em conformidade 
com os trâmites da Instituição. Os relatórios e projetos acima relatados, seguiram as diretrizes e o 
preenchimento dos campos definidos pelo SISPROJ. b) Parecer: Tendo em vista o exposto, voto 
pela APROVAÇÃO das solicitações apresentadas. Posto em votação o parecer 03/2021 da 
Câmara de Ensino foi aprovado por unanimidade pelos Conselheiros. c) Parecer: 05/2021. 
Assunto: Análise e parecer de Relatórios e Projetos de Ensino. Interessado: Servidores ICHI. 
Relatora: Elisângela Gorete Fantinel. Relatório: A Câmara de Ensino do Conselho do ICHI recebeu 
para análise e parecer os Relatórios e Projetos abaixo apresentados: 1) Relatório do projeto: 
“Monitoria remota de Psicologia Social no segundo semestre letivo 2020” - Número de 
registro: ENS – 1682 - Responsável: Geruza Tavares da Silva - Período de desenvolvimento: 
24/02/2021 a 19/05/2021. Observações: o projeto teve como objetivo geral “apresentar a 
Psicologia Social resgatando sua história e suas principais tendências contemporâneas”. Houve 
comunicações em anais de congressos e periódicos. Os objetivos propostos foram alcançados. 2) 
Relatório do projeto: “Monitoria em disciplinas dos Cursos de Biblioteconomia presencial e 
ead” - Número de registro: ENS – 1687 - Responsável: Profa. Angélica Conceição Dias Miranda - 
Período de desenvolvimento: 01/03/2021 a 30/06/2021. Observações: o projeto teve como 
objetivo geral “Compartilhar saberes a partir da prática docente”. Os objetivos propostos foram 
alcançados. 3) Relatório do Projeto: “Arquivos Especializados” - Número de registro: ENS – 
1691 - Responsável: Profa. Roberta Pinto Medeiros - Período de desenvolvimento: 15/03/2021 a 
31/05/2021. Observações: o projeto teve como objetivo geral “atender as demandas específicas 
oriundas da disciplina de Arquivos Especializados de forma remota no contexto do período 
emergencial”. Os objetivos propostos foram alcançados. 4) Projeto: “Drops pedagógico: 
metodologias e tecnologias no ensino de ciências” - Número de registro: ENS – 1728 - 
Responsável: Profa Angelica Conceição Dias Miranda - Período de desenvolvimento: 09/06/2021 
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a 31/05/2022. Observações: o projeto tem como objetivo geral “Desenvolver oficinas de 
informação para os alunos dos cursos de graduação da Universidade Federal do Rio Grande.” 5) 
Projeto: “Ateliê de Geografia da População” - Número de registro: ENS – 1729 - Responsável: 
Prof. Cristiano Quaresma de Paula - Período de desenvolvimento: 21/06/2021, projeto contínuo. 
Observações: o projeto tem como objetivo geral “Potencializar o ensino de Geografia da 
População e dar continuidade a esse processo, enfrentando à retenção dos discentes na 
disciplina e a evasão no curso de Geografia. Promover a discussão científica e a elaboração de 
textos sobre a Geografia da População do Município do Rio Grande, envolvendo graduandos e 
pós-graduandos.” 6) Projeto: “Metodologia da Pesquisa - fundamentos e formalidades” - 
Número de registro: ENS – 1735 - Responsável: Profa. Juliana Cristina Franz - Período de 
desenvolvimento: 21/06/2021, projeto contínuo. Observações: o projeto tem como objetivo geral 
“[...] debater e aprofundar questões relativas a metodologia da pesquisa que perpassarem a 
trajetória acadêmica dos discentes”. 7) Projeto: “Fundamentos de Arquivologia e 
Classificação Arquivística” - Número de registro: ENS – 1741 - Responsável: Profa. Roberta 
Pinto Medeiros - Período de desenvolvimento: 02/08/2021 a 31/10/2021. Observações: o projeto 
tem como objetivo geral “Atender as demandas específicas oriundas das duas disciplinas 
ofertadas de forma remota no contexto do período emergencial”. 8) Projeto: “Curso de 
Biblioteconomia 2021.1: projeto de tutoria” - Número de registro: ENS – 1749 - Responsável: 
Profa. Márcia Carvalho Rodrigues - Período de desenvolvimento: 01/06/2021 a 31/10/2021. 
Observações: o projeto tem como objetivo geral “Contribuir na manutenção da qualidade do curso 
de Biblioteconomia, por meio da inserção de tutores (alunos de graduação) em atividades e ações 
de ensino”. O Projeto envolve recursos da FURG no valor de R$6.000,00, considerando a 
demanda de três monitores. Será dada atenção especial às disciplinas do primeiro ciclo (alunos 
ingressantes), tendo em vista a inexperiência dos estudantes com o Sistema Acadêmico e 
AVA/FURG. 9) Projeto: “Diagnóstico Clínico e Planejamento de Intervenção” - Número de 
registro: ENS – 1753 - Responsável: Profa. Marilene Zimmer - Período de desenvolvimento: 
21/06/2021 a 24/09/2021. Observações: o projeto de monitoria tem como objetivo geral “[...] 
possibilitar aos acadêmicos da disciplina um melhor aproveitamento do conteúdo trabalhado 
através dos seminários.” A monitoria é direcionada para a disciplina de Diagnóstico Clínico e 
Planejamento de Intervenção. 10) Projeto: “Fundamentos de Psicologia Humanista 
Existencial” - Número de registro: ENS – 1754 - Responsável: Profa. Marilene Zimmer - Período 
de desenvolvimento: 09/02/2021 a 19/05/2021. Observações: o projeto de monitoria tem como 
objetivo geral “[...] auxiliar os alunos com atividades extraclasse que possibilite um maior 
aprofundamento e entendimento do conteúdo trabalhado em sala de aula”. A monitoria é 
direcionada para a disciplina de Fundamentos de Psicologia Humanista Existencial. 11) Projeto: 
“Psicopatologia I” - Número de registro: ENS – 1755 - Responsável: Profa. Marilene Zimmer - 
Período de desenvolvimento: 21/06/2021 a 24/09/2021. Observações: o projeto de monitoria tem 
como objetivo geral “[...] monitoria pretende-se proporcionar, aos alunos matriculados na disciplina 
de Psicopatologia I, uma maior integração entre teoria e prática, buscando-se apoio de novas 
tecnologias de ensino”. A monitoria é direcionada para a disciplina de Psicopatologia I. 12) 
Projeto: “Tutoria Período Emergencial Psicologia” - Número de registro: ENS – 1760 - 
Responsável: Prof. Fernando Hartmann - Período de desenvolvimento: 07/06/2021 a 31/10/2021. 
Observações: o projeto de tutoria tem como objetivo geral “[...] auxiliar a coordenação de curso no 
período emergencial, contribuindo para a adaptação de alunos e professores nas atividades de 
forma remota. O tutor irá ajudar a coordenação de curso nas atividades com os estudantes, no 
preparo do material a ser utilizado, na comunicação entre coordenação e professores para 
eventuais dúvidas do período remoto, bem como auxiliar e orientar os demais professores no 
manejo das ferramentas digitais. Acolhida cidadã, matriculas, trancamentos”. 13) Projeto: 
“Interdisciplinaridade nas disciplinas Estudos de Uso e Usuários, Metodologia da Pesquisa 
em Ciência da Informação e Normalização da Produção Intelectual” - Número de registro: 
ENS – 1762 - Responsável: Profa Angélica Conceição Dias Miranda - Período de 
desenvolvimento: 02/08/2021 a 31/10/2021. Observações: o projeto de monitoria tem como 
objetivo geral “Compartilhar saberes a partir da prática docente interdisciplinar das disciplinas 
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Estudo do uso e usuários da informação, Metodologia da pesquisa científica em ciência da 
informação e Normalização da produção intelectual.” 14) Projeto: “Monitoria remota de 
Psicologia Social - curso de Biblioteconomia” - Número de registro: ENS – 1766 - 
Responsável: Profa. Geruza Tavares D Avila - Período de desenvolvimento: 23/06/2021 a 
22/09/2021. Observações: o projeto de monitoria tem como objetivo geral “Apresentar a Psicologia 
Social resgatando sua história e suas principais tendências contemporâneas.” 15) Projeto: 
“Tutoria da Coordenação: integrando discentes e docentes no período pandêmico” - 
Número de registro: ENS – 1768 - Responsável: Prof. Jussemar Weiss Goncalves - Período de 
desenvolvimento: 05/07/2021 a 31/10/2021. Observações: o projeto de tutoria tem como objetivo 
geral “[...] integrar, informar, contribuir, auxiliar e capacitar os discentes dos Cursos de História, na 
utilização dos meios digitais que fundamenta o estudo remoto.” 16) Projeto: “A 
imprescindibilidade da ação de tutores no curso de Bacharelado em Hotelaria da FURG, 
ciclo 2021 - em tempos de pandemia por COVID-19” - Número de registro: ENS – 1770 - 
Responsável: Profa. Clediane Nascimento Santos - Período de desenvolvimento: 05/07/2021 a 
31/10/2021. Observações: o projeto de tutoria tem como objetivo geral “Contribuir com o processo 
de desenvolvimento de disciplinas e atividades acadêmicas do Curso de Hotelaria durante o 
período emergencial. 17) Projeto: “Psicologia em Saúde no âmbito hospitalar” - Número de 
registro: ENS – 1779 - Responsável: Profa. Daniela Barsotti Santos - Período de desenvolvimento: 
02/08/2021, projeto contínuo. Observações: o projeto tem como objetivo geral “Desenvolver 
estudos e ações em Psicologia e Saúde como facilitadores para humanização da atenção 
hospitalar.” Há previsão da participação de instituição parceira e colaboradores do Hospital 
Universitário Miguel Riet. O projeto de ensino articulado à extensão universitária e à pesquisa é 
justificado pela necessidade de se realizar uma formação de Psicologia em Saúde voltada às 
necessidades da comunidade riograndina, em especial de alguns dos principais grupos 
impactados pela pandemia COVID-19: pessoas com agravos à saúde em tratamento (ambulatorial 
ou hospitalar) no Sistema Único de Saúde (SUS) e profissionais da área da saúde. Indica-se 
inserir a data final do projeto. 18) Projeto: “Ações de tutoria no Curso de Tecnologia em 
Eventos: uma perspectiva mediadora e dialógica” - Número de registro: ENS – 1801 - 
Responsável: Profa. Darciele Paula Marques Menezes - Período de desenvolvimento: 05/07/2021 
a 31/10/2021. Observações: o projeto de tutoria tem como objetivo geral “Reduzir o 
distanciamento entre docentes, discentes e TAEs do Curso Superior de Tecnologia em Eventos 
durante o período emergencial, bem como minimizar o percentual de evasão no Curso por meio 
de uma relação dialógica e informacional entre os públicos do Curso.” 19) Projeto: “Projeto de 
Tutoria vinculada a Coordenação do Curso de Arqueologia com vistas ao acolhimento da 
comunidade universitária durante regime emergencial” - Número de registro: ENS – 1803 - 
Responsável: Prof. Artur Henrique Franco Barcelos - Período de desenvolvimento: 05/07/2021 a 
31/10/2021. Observações: o projeto de tutoria tem como objetivo geral “proposta de tutoria é 
oferecer auxílio à discentes e docentes do curso de Arqueologia da FURG, para a otimização da 
utilização das ferramentas e procedimentos digitais utilizadas para o cumprimento das atividades 
de ensino remoto durante o período emergencial.” 20) Projeto: “O papel social dos arquivos” - 
Número de registro: ENS – 1894 - Responsável: Profa. Roberta Pinto Medeiros - Período de 
desenvolvimento: 01/08/2021 a 31/07/2022. Observações: o projeto tem como objetivo geral 
“Analisar a bibliografia sobre arquivos utilizando pressupostos teóricos e metodológicos da 
arquivologia e da memória social. 21) Projeto: “Psicologia como profissão e abordagens 
teóricas do desenvolvimento” - Número de registro: ENS – 1881 - Responsável: Profa. Leticia 
Langlois Oliveira - Período de desenvolvimento: 02/08/2021 a 31/10/2021. Observações: o projeto 
de monitoria tem como objetivo geral “Monitoria nas disciplinas de Psicologia como profissão e 
Psicologia do Desenvolvimento II.” Voto da Relatora: a) Fundamentação: a documentação 
apresentada, está em conformidade com os trâmites da Instituição. Os relatórios e projetos acima 
relatados, seguiram as diretrizes e o preenchimento dos campos definidos pelo SISPROJ. b) 
Parecer: Tendo em vista o exposto, voto pela APROVAÇÃO das solicitações apresentadas. Posto 
em votação o parecer 05/2021 da Câmara de Ensino foi aprovado por unanimidade pelos 
Conselheiros. d) Parecer: 06/2021. Assunto: Análise e parecer de Relatórios e Projetos de 
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Ensino. Interessado: Servidores ICHI. Relatora: Roberta Pinto Medeiros. Relatório: A Câmara 
Executiva do Pleno de Ensino do ICHI recebeu para análise e parecer os Relatórios abaixo 
apresentados: 1) Grupo de estudo feminismos negros 2019 - Número de registro: ENS – 1048 - 
Responsável: Profa. Cassiane de Freitas Paixão - Período de desenvolvimento: 06/05/2019. O 
grupo de estudos envolveu ações na cultura, desenvolvimento institucional e pesquisa. Não houve 
recursos financeiros envolvidos no decorrer do projeto de ensino, nem instituições financiadoras, 
nem participação em editais internos de bolsas. Os objetivos propostos pelo projeto de ensino não 
foram totalmente alcançados em função de problemas na equipe, o que acabou impactando na 
ação social à comunidade externa. Logo, acarretou mudanças na execução da proposta, porém, 
isso foi visto como algo a ser repensado numa próxima proposta. O projeto não gerou nenhum 
produto. 2) Grupo de estudos de Psicoquilombologia – Do quilombo eu vim – integrando, 
produzindo e aquilombando - Número de registro: ENS – 1444 - Responsável: Profa. Letícia 
Langlois Oliveira - Período de desenvolvimento: 01/08/2020 a 31/07/2021. O grupo de estudos 
relacionou ações com a pesquisa. As unidades envolvidas foram o ICHI e o ILA. Não houve 
recursos financeiros envolvidos no decorrer do projeto de ensino, nem instituições financiadoras. 
Houve participação em edital interno de bolsas – Edital EPEC 01/2020. Os objetivos propostos 
foram totalmente alcançados. Os impactos alcançados pela proposta foram social e acadêmico 
com a apresentação de trabalhos em eventos. A Câmara Executiva do Pleno de Ensino do ICHI 
recebeu para análise e parecer os Projetos abaixo apresentados: 1) Ciclo de palestras: 
conectando saberes sobre a difusão arquivística - Número de registro: ENS – 1717 - 
Responsável: Profa Andrea Gonçalves dos Santos - Período de desenvolvimento: 01/06/2021 a 
31/07/2021. O objetivo principal do projeto é: contribuir na formação profissional dos estudantes 
do curso de Arquivologia a partir do contato com profissionais e temas da área com vistas a 
fortalecer o aprendizado teórico-prático complementar ao conteúdo ministrado em aula. O projeto 
não envolve recursos financeiros. A equipe do projeto conta com a participação da técnica 
Elisângela Gorete Fantinel. 2) Ciclo de palestras: conectando experiências arquivísticas em 
conteúdos na Web - Número de registro: ENS – 1718 - Responsável: Profa Andrea Gonçalves 
dos Santos - Período de desenvolvimento: 07/06/2021 a 31/07/2021. O objetivo principal do 
projeto é: contribuir na formação profissional dos estudantes do curso de Arquivologia a partir do 
contato com profissionais e temas da área com vistas a fortalecer o aprendizado teórico-prático 
complementar ao conteúdo ministrado em aula. O projeto não envolve recursos financeiros. A 
equipe do projeto conta com a participação da técnica Elisângela Gorete Fantinel. 3) Práticas 
arquivísticas: envolvendo saberes e experiências - Número de registro: ENS – 1719 - 
Responsável: Profa Andrea Gonçalves dos Santos - Período de desenvolvimento: 21/06/2021 a 
31/07/2021. O objetivo principal da proposta é: contribuir na formação profissional dos estudantes 
do curso de Arquivologia a partir do contato com profissionais e temas da área com vistas a 
fortalecer o aprendizado teórico-prático complementar ao conteúdo ministrado em aula. O projeto 
não envolve recursos financeiros. A equipe do projeto conta com a participação da técnica 
Elisângela Gorete Fantinel. 4) Pesquisa científica em Arquivologia: subsídios para o 
delineamento metodológico e estrutural de Trabalhos de Conclusão de Curso - Número de 
registro: ENS – 1765 - Responsável: Profa. Evelin Melo Mintegui - Período de desenvolvimento: 
28/06/2021 a 02/07/2021. O objetivo principal da proposta é: promover espaço de discussão para 
qualificação de Trabalhos de Conclusão de Curso. O projeto não envolve recursos financeiros. A 
equipe do projeto conta a participação da técnica Elisângela Gorete Fantinel e do prof. Mateus de 
Moura Rodrigues. 5) História das Relações Inter. I; Contexto Inter. Contemporâneo; 
Integração Latino-americana; Instituições Jurídico-Políticas Const. I; Instituições jurídico-
Políticas de Dir. Priv. - Número de registro: ENS – 1811 - Responsável: Prof. José Carlos da 
Silva Cardozo - Período de desenvolvimento: 02/08/2021 a 31/10/2021. A proposta se trata de 
monitoria para as disciplinas do título do projeto. O objetivo principal do projeto é apoiar o monitor 
para o acompanhamento de três disciplinas do curso de História e duas do curso de Direito ao 
longo do primeiro semestre de 2021 e a adoção de tecnologias novas para ministrar aulas. 
Unidade envolvidas na proposta: FaDir e ICHI. O projeto não envolve recursos financeiros. A 
equipe do projeto conta com a participação do Prof. Wagner Silveira Feloniuk, da FaDir. 6) 
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Psicologia da Educação Especial - Número de registro: ENS – 1812 - Responsável: Profa. Carla 
Imaraya Meyer de Felippe - Período de desenvolvimento: 02/08/2021 a 31/10/2021. O objetivo 
principal da proposta é: possibilitar que o aluno venha a conhecer e a compreender os/as 
acontecimentos impulsionadores da concepção atual dos princípios e práticas da inclusão dos 
estudantes com deficiência e/ou necessidades educacionais específicas. O projeto não envolve 
recursos financeiros. 7) Monitoria para as disciplinas 09315 – Psicologia da Saúde e do 
Desenvolvimento, 09685 – Psicologia da Saúde e 09550 – Psicologia dos Processos 
Grupais - Número de registro: ENS – 1817 - Responsável: Profa. Daniela Barsotti Santos - 
Período de desenvolvimento: 02/08/2021 a 31/10/2021. A proposta se trata de monitoria para as 
disciplinas do título do projeto. O objetivo principal do projeto é: realizar atividades de monitoria 
junto as disciplinas de Psicologia da Saúde e do Desenvolvimento, Psicologia da Saúde e 
Psicologia dos Processos Grupais. O projeto não envolve recursos financeiros. 8) Gestão do 
LEAB: vivenciando o planejamento e a execução das atividades do Laboratório de Estudos 
em Antropologia Biológica, Bioarqueologia e Evolução Humana – ICHI/FURG - Número de 
registro: ENS – 1820 - Responsável: Prof. Danilo Vicensotto Bernardo - Período de 
desenvolvimento: 01/06/2021, não há indicação de data fim da proposta. O projeto envolve 
instituições externas: Universidade Federal de Pelotas e Universidade Federal do Pará. O objetivo 
principal do projeto é: treinar para a gestão, incluindo a organização da estrutura e planejamento, 
execução e avaliação de atividades de um laboratório de antropologia biológica e, dessa forma, 
integrar alunos do curso de Arqueologia da FURG, bem como de outras instituições, inaugurando 
um polo, ainda inédito no extremo sul do Brasil de estudos na área de antropologia biológica, 
constituindo uma rica experiência do processo de ensino-aprendizagem de todos os envolvidos 
(BOYO, 2004). A ideia da proposta é ser renovada anualmente, constituindo um projeto de caráter 
permanente. A equipe do projeto conta com a participação de alunos da graduação e da pós-
graduação da FURG e de outras instituições. No momento, o projeto não prevê recursos 
financeiros. Indica-se inserir data de finalização do projeto. 9) Arqueologia Pandêmica: o uso de 
ferramentas digitais como forma de possibilitar a realização dos estágios curriculares 
obrigatórios do bacharelado em arqueologia - Número de registro: ENS – 1825 - Responsável: 
Profa. Beatriz Valladão Thiesen - Período de desenvolvimento: 01/08/2021 a 31/07/2022. O 
objetivo principal da proposta é: propiciar estágios aos discentes do bacharelado em Arqueologia 
por meio da exploração de ferramentas digitais que propiciem o fazer arqueológico de forma 
remota. O projeto não prevê recursos financeiros. 10) Métodos e Técnicas de Pesquisa I 
(10405); Métodos e Técnicas de Pesquisa I (turma B); Elaboração e Avaliação de Projetos 
Turísticos (10735) 2021/1 - Número de registro: ENS – 1831 - Responsável: Profa Mayara 
Roberta Martins - Período de desenvolvimento: 02/08/2021 a 31/10/2021. A proposta se trata de 
monitoria para as disciplinas do título do projeto. O objetivo principal do projeto é: contribuir com a 
dinâmica e desenvolvimento dos curso de graduação no período emergencial (Turismo, Hotelaria 
e Eventos), por meio da inserção de estudantes nas atividades de ensino, que tem como 
finalidade evitar a retenção de estudantes no seu percurso curricular, prevenir a evasão e/ou 
abandono do curso. A equipe do projeto conta com a participação da Profa. Sarah Marroni Minasi. 
O projeto não envolve recursos financeiros. 11) Oficinas de aprendizagem: história e cultura 
afro-brasileira em foco - Número de registro: ENS – 1836 - Responsável: Profa. Carmem 
Gessilda Burget Schiavon - Período de desenvolvimento: 02/08/2021, projeto contínuo. O objetivo 
principal do projeto é: promover o auxílio no desenvolvimento da disciplina “História da Cultura 
Afro-brasileira” com o intuito de apoiar o ensino e a pesquisa nesta área, bem como oportunizar 
suporte e melhorar o rendimento dos estudantes com dificuldade no cumprimento das atividades 
propostas na disciplina. A equipe do projeto conta com a participação de estudantes da graduação 
e da pós-graduação. O projeto não prevê recursos financeiros. Indica-se inserir data fim do 
projeto. 12) LARQ InformAÇÃO - Número de registro: ENS – 1838 - Responsável: Profa. Evelin 
Melo Mintegui - Período de desenvolvimento: 01/08/2021 a 31/07/2022. O objetivo principal da 
proposta é: promover a literacia digital entre os estudantes do curso de Arquivologia da FURG por 
meio de ações elaboradas pelo Laboratório de Ensino, Pesquisa e Extensão em Arquivologia, 
envolvendo a criação de vídeos tutoriais curtos e trilhas de links que auxiliem os estudantes a 
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dominar ferramentas frequentemente utilizadas em tarefas e atividades das disciplinas oferecidas 
pelo curso de Arquivologia. A equipe do projeto conta com a participação da técnica Elisângela 
Gorete Fantinel. O projeto não envolve recursos financeiros. 13) Monitoria das disciplinas 
Estudos de Uso e Usuários da Informação e Editoração Impressa e Eletrônica - Número de 
registro: ENS – 1839 - Responsável: Profa. Angélica Conceição Dias Miranda - Período de 
desenvolvimento: 21/06/2021 a 31/10/2021. A proposta se trata de monitoria para as disciplinas do 
título do projeto. O objetivo principal do projeto é: compartilhar saberes a partir da disciplina de 
Editoração Impressa e Eletrônica, bem como facilitar a compreensão do conteúdo teórico e prático 
relativo aos processos editoriais. A equipe do projeto conta com a participação de alunos bolsistas 
PQA. O projeto não prevê recursos financeiros. 14) Ensino de Psicologia como ciência: 
Neurociência Comportamental e Processos Psicológicos Básicos - Número de registro: ENS 
– 1876 - Responsável: Prof. João Carlos Centurion Rodrigues Cabral - Período de 
desenvolvimento: 28/06/2021 a 31/10/2021. A proposta se trata de monitoria para as disciplinas do 
título do projeto. O objetivo principal é: contribuir para a qualidade de aprendizagem no curso de 
Psicologia no período remoto emergencial, especialmente, nas disciplinas que possuem taxas de 
reprovação relativamente superiores à média das demais. Tal objetivo visa ser atingido por meio 
da inserção de graduandas/os em atividades e ações de aprendizagem com o objetivo de, 
principalmente, evitar a retenção de estudantes na situação curricular, bem como prevenir a 
evasão e o abandono do curso. A equipe do projeto conta com a participação de duas monitoras. 
O projeto não prevê recursos financeiros. 15) Monitoria remota de Psicologia Social do 
Trabalho, Práticas de Pesquisa em Psicologia II e Psicologia para Educação Física - Número 
de registro: ENS – 1880 - Responsável: Profa. Geruza Tavares D`Ávila - Período de 
desenvolvimento: 02/08/2021 a 31/10/2021. A proposta se trata de monitoria para as disciplinas do 
título do projeto. O objetivo principal é: disponibilizar por meio Tecnologia da Informação e da 
Comunicação (TICs), monitoria para os estudantes das disciplinas que compõem o título da 
proposta, bem como acompanhar e auxiliar nas discussões acerca das temáticas que envolvem 
as disciplinas e auxiliar no acesso a materiais disponíveis no AVA FURG. O projeto não prevê 
recursos financeiros. 16) Tutoria para a coordenação dos cursos de graduação em Geografia 
(Bacharelado e Licenciatura) da FURG - Número de registro: INST – 29 - Responsável: Prof. 
Ulisses Rocha de Oliveira - Período de desenvolvimento: 05/07/2021 a 31/10/2021. O objetivo 
principal da proposta é que cada tutor, a partir do seu domínio das ferramentas de ensino remoto 
e do AVA FURG, deverá apoiar no compartilhamento de saberes no sistema remoto e para os 
discentes regularmente matriculados nas mesmas, desenvolvendo e auxiliando na aplicação de 
técnicas de ensino remoto, sendo este um elo entre coordenação, docentes e discentes durante o 
período de ensino remoto. O projeto não prevê recursos financeiros. 17) Tutoria Período 
Emergencial - Número de registro: INST – 31 - Responsável: Profa. Juliana Niehues Gonçalves 
de Lima - Período de desenvolvimento: 05/07/2021 a 31/10/2021. O objetivo principal da proposta 
de tutoria é contribuir com a qualidade das atividades acadêmicas no primeiro semestre letivo de 
2021, bem como na qualidade dos curso de graduação por meio da inserção de graduandos em 
atividades e ações de ensino de modo a prevenir a evasão e o abandono do curso. O projeto não 
especifica a qual curso o tutor irá pertencer nem se a tutoria está designada a auxiliar uma 
coordenação de curso (conforme prevê o edital de tutoria da FURG). O projeto não prevê recursos 
financeiros. Indica-se acrescentar a qual curso/disciplina ou coordenação de curso pertence a 
proposta de tutoria. Voto da Relatora: a) Fundamentação: a documentação apresentada, está em 
conformidade com os trâmites da Instituição. A maioria dos relatórios e dos projetos acima 
relatados, seguiram as diretrizes e o preenchimento dos campos definidos pelo SISPROJ, 
excetuando-se aqueles em que faltaram datas e designação do curso a que pertence a proposta. 
b) Parecer: Tendo em vista o exposto, voto pela APROVAÇÃO das solicitações apresentadas. 
Posto em votação o parecer 06/2021 da Câmara de Ensino foi aprovado por unanimidade pelos 
Conselheiros. e) Parecer: 07/2021. Assunto: Análise e parecer de Relatórios e Projetos de 
Ensino. Interessado: Servidores ICHI. Relator: Ulisses Rocha de Oliveira. Relatório: A Câmara de 
Ensino do Conselho do ICHI recebeu para análise e parecer os Relatórios e Projetos abaixo 
apresentados: 1) Relatório do projeto: “Psicologia em Saúde e o processo saúde-doença-
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cuidado no âmbito hospitalar”. Número de registro: ENS – 1449. Responsável: Daniela Barsotti 
Santos. Período de desenvolvimento: 03/08/2020, projeto contínuo. Observações: O projeto, com 
ações relacionadas a Extensão, teve como objetivos: Propiciar as pessoas hospitalizadas seus 
acompanhantes um ambiente hospitalar mais acolhedor durante o período de internação e/ou 
acompanhamento ambulatorial; *Compreender como a Psicologia em Saúde pode contribuir para 
os processos de prevenção de doenças, tratamento, reabilitação e mesmo a promoção de saúde 
no âmbito hospitalar; *Oportunizar aos pacientes e/ou acompanhantes momentos educativos e 
psicoterapêuticos, além de facilitar a co-responsabilidade no processo saúde-doença; *Realizar 
reflexões sobre o trabalho em equipes multidisciplinares em saúde; *Oportunizar a participação e 
o envolvimento dos graduandos do curso de psicologia da FURG; *Propiciar espaço para a 
integração entre ensino, pesquisa e extensão no contexto hospitalar. Indica-se inserir a data final 
do projeto. 2) Relatório do projeto: “A imprescindibilidade da ação de tutores no curso de 
Bacharelado em Hotelaria da FURG - Campus Santa Vitória do Palmar em tempos de 
pandemia por COVID-19”. Número de registro: ENS – 1480. Responsável: Profa. Cleidiane 
Nascimento Santos. Período de desenvolvimento: 01/09/2020 a 21/06/2021. Observações: O 
projeto teve como objetivo geral “Contribuir com o processo de desenvolvimento de disciplinas e 
atividades acadêmicas do curso de hotelaria durante o período emergencial, através do auxílio de 
Tutores”. Os objetivos propostos foram alcançados. 3) Relatório do Projeto: “Desafios na 
Gestão Acadêmica: Coordenação Didático Pedagógica e Implantação do Plano Emergencial 
FURG/2020”. Número de registro: ENS – 1516. Responsável: Profa. Luciene Cristina Imes 
Baptista. Período de desenvolvimento: 01/08/2020 a 31/12/2020. Observações: o projeto teve 
como objetivo geral “apoiar o desenvolvimento de estratégias que possibilitem implantar o Plano 
Emergencial do Curso de Tecnologia em Eventos, seguindo as diretrizes acadêmicas aprovadas 
pela Universidade Federal do Rio Grande”. Os objetivos propostos foram alcançados. 4) Relatório 
do Projeto: “Projeto de Tutoria vinculada a Coordenação do Curso de Arqueologia com vistas 
ao acolhimento da comunidade universitária durante o regime emergencial”. Número de registro: 
ENS – 1523 - Responsável: Prof. Artur Henrique Franco Barcelos. Período de desenvolvimento: 
28/08/2020 a 31/05/2021. Observações: o projeto teve como objetivo geral “oferecer auxílio à 
discentes e docentes do curso de Arqueologia da FURG, para a otimização da utilização das 
ferramentas e procedimentos digitais utilizadas para o cumprimento das atividades de ensino 
remoto durante o período emergencial. Os objetivos propostos foram alcançados. 5) Relatório do 
Projeto: “Projeto de tutoria junto ao Curso de Bacharelado em Biblioteconomia da FURG - 
2º semestre 2020”. Número de registro: ENS – 1612 - Responsável: Profa. Marcia Carvalho 
Rodrigues. Período de desenvolvimento: 04/01/2021 a 31/5/2021. Observações: O projeto teve 
como objetivo “Contribuir na manutenção da qualidade do curso de Biblioteconomia, por meio da 
inserção de tutores (alunos de graduação) em atividades e ações de ensino”. Os objetivos 
propostos foram alcançados. 6) Relatório do Projeto: “PROJETO DE ENSINO DE ESTÁGIO 
CURRICULAR SUPERVISIONADO 2020/2 – PEECS”. Número de registro: ENS – 1630 - 
Responsável: Profa. Cleidiane Nascimento Santos. Período de desenvolvimento: 08/02/2021 a 
01/06/2021. Observações: o projeto teve como objetivo geral “Ofertar espaços de aprendizagem 
envolvendo prática profissional para os discentes dos cursos de Tecnologia em Eventos, Hotelaria 
e Turismo. Os objetivos propostos foram alcançados. 7) Relatório do Projeto: “Diagnóstico de 
arquivos e Paleografia” - Número de registro: ENS – 1639. Responsável: Profa. Roberta Pinto 
Medeiros. Período de desenvolvimento: 15/03/2021 a 31/05/2021. Observações: o projeto teve 
como objetivo geral “Atender as demandas específicas oriundas das disciplinas ofertadas de 
forma remota no contexto do período emergencial”. Os objetivos propostos foram alcançados. 8) 
Relatório do Projeto: “Psicologia da Educação Especial”. Número de registro: ENS – 1657. 
Responsável: Profa. Carla Imaraya Meyer de Fellipe. Período de desenvolvimento: 15/03/2021 a 
31/05/2021. Observações: o projeto teve como objetivo geral “Possibilitar que o aluno venha a 
compreender os/as acontecimentos impulsionadores da concepção atual dos princípios e práticas 
da inclusão dos estudantes com deficiência e/ou Necessidades Educacionais Específicas e as 
diferentes teorias que fundamentam o processo de ensino e aprendizagem e suas aplicações nos 
diferentes contextos educativos”. Os objetivos propostos foram alcançados. 9) Relatório do 
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Projeto: “Monitoria para as disciplinas 09315 - Psicologia da Saúde e do Desenvolvimento e 
09550- Psicologia dos Processos Grupais”. Número de registro: ENS – 1673 - Responsável: 
Profa. Daniela Barsotti Santos. Período de desenvolvimento: 15/03/2021 a 31/05/2021. 
Observações: o projeto de teve como objetivo geral “Realizar atividades de monitoria junto as 
disciplinas de (09315) Psicologia da Saúde e do Desenvolvimento e (09550) Psicologia dos 
Processos Grupais. Os objetivos propostos foram alcançados. 10) Relatório do Projeto: 
“Monitoria para as disciplinas de sociedade, educação e relações etnicoraciais”. Número de 
registro: ENS – 1675. Responsável: Profa. Cassiane de Freitas Paixao. Período de 
desenvolvimento: 15/03/2021 a 31/05/2021. Observações: O projeto teve como objetivo “Auxiliar 
nas ações que incentivem a pesquisa de conceitos e aprimore a discussão das relações 
étnicorraciais nas mais diversas áreas de conhecimento”. Os objetivos propostos foram 
alcançados. 11) Relatório do Projeto: “Monitoria da disciplina 10776 Sociedade, Educação e 
relações Étnico-Raciais”. Número de registro: ENS – 1677. Responsável: Prof. Kaciano Barbosa 
Gadelha. Período de desenvolvimento: 15/03/2021 a 31/05/2021. Observações: o projeto de 
monitoria teve como objetivo geral a “Iniciação à docência da disciplina de Sociedade, Educação e 
Relações Étnico-Raciais, formando o/a estudante bolsista no trabalho teórico, crítico e prático das 
relações ensino-aprendizagem em um contexto de educação remota em formato emergencial com 
atenção à temática da disciplina em suas implicações no campo da educação e o uso de novas 
tecnologias de aprendizagem. Os objetivos propostos foram alcançados. 12) Relatório do 
Projeto: “Monitoria e Psicopatologia II”. Número de registro: ENS – 1681.  Responsável: Profa. 
Marilene Zimmer. Período de desenvolvimento: 22/02/2021 a 19/05/2021. Observações: o projeto 
de monitoria teve como objetivo geral “Proporcionar, aos alunos matriculados na disciplina de 
Psicopatologia II, uma maior integração entre teoria e prática. Os objetivos propostos foram 
alcançados. 1) Projeto: “Grupo de Estudos Epistemologias Negras”. Número de registro: ENS 
– 1454.  Responsável: Prof. Kaciano Barbosa Gadelha. Início do período de desenvolvimento: 
07/08/2020. Observações: o projeto tem como objetivo geral “Propiciar aos participantes uma 
inserção na dinâmica coletiva de estudos do Neabi-FURG. Promover intercâmbio interdisciplinar e 
com a comunidade no debate das relações étnicoraciais. São objetivos específicos do referido 
projeto:  Introduzir o debate acerca das epistemologias negras; Problematizar a relação entre 
modernidades, colonialidade e racismo; Discutir a relação entre colonialidade e produção do 
conhecimento; Apresentar o debate antirracista nas ciências sociais e na educação. Voto do 
Relator: a) Fundamentação: a documentação apresentada, está em conformidade com os trâmites 
da Instituição. Os relatórios de projetos e projeto acima relatados, seguiram as diretrizes e o 
preenchimento dos campos definidos pelo SISPROJ. b) Parecer: Tendo em vista o exposto, voto 
pela APROVAÇÃO das solicitações apresentadas. Posto em votação o parecer 07/2021 da 
Câmara de Ensino foi aprovado por unanimidade pelos Conselheiros. 4) Câmara de Extensão: a) 
Parecer: 05/2021. Assunto: Atividades de Extensão: relatórios e projetos. Interessados: 
Professores e Técnicos Administrativos do ICHI. Relatora: Vanderlise Machado Barão. Relatório: A 
Câmara de Extensão do Conselho do ICHI recebeu para análise e parecer os seguintes 
documentos: 1. Relatório final CULT-852 – Registro e Produção Áudio-visual da História 
Cultural e Memória Social de Artistas Ceramistas da Cidade de Rio Grande, coordenado pela 
prof.ª Julia Silveira Mattos. O relatório resume o projeto que foi desenvolvido em 2019, tendo 
atendido aos critérios propostos, o relatório está a contento podendo ser aprovado. 2. Relatório 
final EXT-68 – II Colóquio do PPGH: Ensino de História, Diálogos Transversais, coordenado 
pela prof.ª Julia Silveira Mattos. O relatório resume o projeto, que se tratava de um evento do 
PPGH, realizado em 2018. Concluo que a proposta foi plenamente atendida e aprovo o relatório. 
3. Relatório final EXT-310 – Programa História Cultural e Memória Social, coordenado pela 
prof.ª Julia Silveira Mattos. O relatório resume as atividades realizadas pelo projeto, que visava o 
desenvolvimento de ações de um grupo de pesquisa que atuou durante o ano de 2018. Concluo 
que as atividades foram satisfatórias e a proposta plenamente atendida, aprovando o relatório. 4. 
Relatório final EXT-562 – Projeto Integrador das Ações de Extensão do Curso de Tecnologia 
em Eventos FURG SVP, coordenada pela Prof.ª Luciene Cristina Imes Baptista. O relatório 
resume as atividades realizadas pelo projeto que visava o desenvolvimento de eventos na cidade 
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de Santa Vitória do Palmar, envolvendo a comunidade local. Os eventos ocorreram no ano de 
2018, sendo as atividades plenamente satisfatórias e atendendo a proposta do projeto. Concluo 
aprovado o relatório. 5. Relatório final EXT-914 – Núcleo de Pesquisa e Extensão Sobre o 
Bebê e a Infância, coordenado pela prof.ª Daniela Delias de Souza. O relatório resume as 
atividades realizadas pelo projeto, que efetivamente atuou como um grupo de estudos visando a 
publicação em veículo de informação pública (jornal Agora) artigos relacionados as discussões 
realizadas no GT. O projeto foi desenvolvido no ano de 2019, concluo pela aprovação do relatório. 
6. Relatório final EXT-995 – Cara Gente Branca eu sou um(a) universitário(a)!, coordenado 
pela prof.ª Cassiane de Freitas Paixão. O relatório resume as atividades realizadas pelo projeto, 
que foi desenvolvido no ano de 2019, e tinha como objetivos divulgar as ações afirmativas 
realizadas para inclusão de estudantes negros na universidade para as escolas publicas e demais 
membros da sociedade, através de palestras, depoimentos de estudantes e mídias sociais. O 
projeto foi plenamente desenvolvido, concluo pela aprovação do relatório. 7. Projeto CULT-921 – 
Registro e Produção Áudio-visual da História Cultural e Memória Social de Mulheres 
Artistas e Artesãs da Cidade de Rio Grande, coordenado pela prof.ª Julia Silveira Mattos. A 
proposta visa desenvolver um site para divulgação da memória de mulheres artistas e artesãs da 
cidade de Rio Grande entre outras ações que objetivam incentivar e valorizar o trabalho, a cultura 
local e as memórias dessas mulheres. A proposta se enquadra muito bem como atividade de 
extensão e concluo pela aprovação do projeto, que tem como período de execução agosto de 
2021 até julho de 2022. 8. Projeto CULT-923 – História, Arte e Cultura: uma proposta de 
trabalho para a implementação da Lei 10.639/2003, coordenado pela prof.ª Carmem Gessilda 
Burgert Schiavon. A proposta visa desenvolver ações pedagógicas e oficinas sobre história da 
África e afro-brasileira nas escolas municipais de Rio Grande, fornecendo dessa forma subsídios 
para a aplicação da Lei 10.693/2003, junto a professores e estudantes das escolas públicas. O 
projeto se enquadra como atividade de extensão e atende a comunidade, concluo pela aprovação 
do mesmo. O projeto tem como início de atividades o mês de agosto de 2021 e é contínuo. Voto 
da Relatora: a) Fundamentação: De acordo com a análise realizada nos relatórios, que visam 
finalizar ações de extensão já realizados, concluo pela aprovação de todos. Com relação as 
propostas de projetos encaminhados, concluo pela aprovação do projeto CULT-921 e CULT-923. 
b) Parecer: Pelo exposto acima serão aprovados os relatórios e as propostas dos itens 7 e 8. 
Posto em votação o parecer 05/2021 da Câmara de Extensão foi aprovado por unanimidade pelos 
Conselheiros. b) Parecer: 06/2021. 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. Projetos de extensão: 1.1 Projeto de extensão: EXT-1300 - Espaço de 
Expressão em tempos de pandemia: narrativas de profissionais da saúde relacionadas ao COVID-
19. Objetivo geral: acolher e compartilhar as narrativas das experiências vivenciadas por 
trabalhadores de saúde da cidade de Rio Grande relacionadas ao COVID-19. Coordenador: Rita 
de Cassia Maciazeki Gomes. Período: início 08/06/2020 – contínuo. 1.2. Projeto de extensão: 
EXT-1510 - As interfaces entre a psicanálise e as ciências sociais parte 2: autores 
contemporâneos. Objetivo geral: estudar a potência estética e clinica dos sonhos através da 
leitura aprofundada da Interpretação dos sonhos de Sigmund Freud e de sonhos escritos no 
projeto Morphonautas. Coordenador: Fábio dal Molin. Período: 24/06 a 21/10/2021.1.3. Projeto 
de extensão: EXT-1511 - Morphonautas: a intepretação dos sonhos. Objetivo geral: promover, 
para acadêmicos da FURG e comunidade em geral o debate transdisciplinar entre a psicanálise e 
a sociologia tendo como ponto de partida a leitura de textos de autores contemporâneos que 
produzam reflexões sociológicas a partir da psicanálise. Coordenador: Fábio dal Molin. Período: 
25/06 a 22/10/2021. (Obs.: indicar carga horária do coordenador no item 2.9 – Equipe executora). 
2. Relatórios de projetos de extensão: 2.1. Relatório de atividades do projeto de extensão 
EXT-1421 – Corpo, ética e clínica 2: autodefesa, coordenado pelo prof. Fabio dal Molin, 
desenvolvido no período de 13/02 a 03/07/2021. Segundo o relatório, os objetivos foram 
alcançados; as ações desenvolvidas promoveram a integração entre as áreas do conhecimento 
(foram feitos debates na área de psicologia, psicanálise, arte marcial, filosofia e ciências sociais); 
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foram promovidos debates a partir de pesquisas acadêmicas e com participação de público 
externo, promovendo a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão; foram divulgados os 
atuais estudos do laboratório sobre as relações de psicanálise, filosofia e artes marciais; bem 
como apresentou-se, como elemento inovador, a articulação entre ciências humanas e arte 
marcial. 2.2. Relatório de atividades do projeto de extensão EXT-1436 - Escrever para quê? 
Possibilidades de uso e formação pela escrita no âmbito acadêmico, coordenado pela prof.ª 
Lara Roberta Rodrigues Faccioli, desenvolvido no período de 04/02 a 30/04/2021. De acordo com 
o relatório, os objetivos foram parcialmente alcançados; as ações desenvolvidas promoveram a 
integração entre as áreas do conhecimento (o projeto agregou estudantes, docentes e 
comunidade externa de múltiplas áreas do conhecimento, interessados em aprender sobre escrita 
acadêmica); o projeto proporcionou tanto a oportunidade de docência para as estudantes do 
PPGEA, quanto atividade extensionista sobre escrita acadêmica, da mesma forma, viabilizou 
oportunidade de pesquisa sobre o tema para todos os envolvidos, promovendo a 
indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão; o projeto culminou em curso ministrado para 
a comunidade interna e externa à FURG. 2.4. Relatório de atividades do projeto de extensão 
EXT-1474 – I Webinário de Pesquisas Científicas, coordenado pela prof.ª Bruna Morante 
Lacerda Martins, desenvolvido no período de 05 a 07/05/2021. De acordo com o relatório, os 
objetivos foram plenamente alcançados; as ações desenvolvidas promoveram a participação de 
docentes de diferentes áreas do conhecimento, tais como Turismo, Comunicação, Letras e 
Administração. 2.5. Relatório de atividades do projeto de extensão EXT-1491 – Semana de 
Defesa dos trabalhos de Conclusão do Curso de Turismo, Curso de Hotelaria e Curso de 
Tecnologia em Eventos, 2021/01, coordenado pela prof.ª Renata Brauner Ferreira, desenvolvido 
no período de 28/04 a 31/05/2021. De acordo com o relatório, os objetivos foram alcançados; as 
ações desenvolvidas propiciaram que pessoas da comunidade prestigiassem o evento para 
aprender com os conhecimentos dos pesquisadores-alunos, promovendo a disseminação da 
produção do conhecimento na comunidade. 2.6. Relatório de atividades do projeto de 
extensão EXT-1498 – 5ª Semana Nacional de Arquivos - Empoderando Arquivos, coordenado 
pela prof.ª Andrea Goncalves dos Santos, desenvolvido no período de 02 a 09/06/2021. De acordo 
com o relatório, os objetivos foram plenamente alcançados; houve interdisciplinaridade e 
multidisciplinaridade da Arquivologia com conceitos atuais abordados pelo Conselho Internacional 
de Arquivos; o evento foi inserido na programação da Semana Nacional de Arquivos, promovida 
pelo Arquivo Nacional. Voto da Relatora: a) Fundamentação: Os projetos e relatórios de projetos 
de extensão apresentados encontram-se dentro das normas de extensão, não havendo 
impeditivos para a sua aprovação. b) Parecer: Pelo exposto aprovo as ações de extensão 
descritas neste relatório e encaminho para as providências cabíveis. Posto em votação o parecer 
06/2021 da Câmara de Extensão foi aprovado por unanimidade pelos Conselheiros. c) Parecer: 
07/2021. Assunto: Atividades de Extensão. Interessados: Professores e Técnicos 
Administrativos do ICHI. Relatora: Juliana Niehues Gonçalves de Lima. Relatório: A Câmara de 
Extensão do Conselho do ICHI recebeu para análise e parecer os seguintes documentos: 1. 
Projeto de Extensão 1512: sob a Coordenação da professora Evelin Melo Mintegui, o presente 
projeto intitulado “Planejamento de conteúdo e gestão das redes sociais do Curso de 
Arquivologia”, de acordo com a descrição tem como objetivo geral coordenar os esforços de 
criação de conteúdo, compartilhamento de informações e interação com a comunidade acadêmica 
por meio das redes sociais do Curso de Arquivologia, e específicos a organização de fluxo de 
trabalho para criação e postagens e coleta de dados sobre relacionamento nas redes sociais. Ao 
meu julgo, o Projeto é extremamente relevante e especialmente pertinente em tempos de ensino 
remoto, aproximando a comunidade arquivística em geral e pesquisadores nacionais e 
internacionais (como apontado na descrição do projeto) e auxiliando inclusive num contato mais 
próximo entre a comunidade acadêmica do Curso, colaborando além do já citado, com o 
desempenho e a permanência dos acadêmicos no Curso. 2. Programa de Extensão 1514: sob a 
Coordenação do professor Cristiano Quaresma de Paula, o presente projeto intitulado “Rede de 
Geografias da Pesca: cooperação acadêmica e social” tem como objetivo geral: Fortalecer a 
cooperação entre academia e comunidade pesqueira, por meio da Rede de Geografias da Pesca 
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e específicos: a) Assessorar aos movimentos sociais da pesca em reuniões e na elaboração de 
documentos técnico-científicos; b) Atuar junto as comunidades promovendo discussões sobre a 
gestão compartilhada e territorial da pesca artesanal; c) Fomentar o diálogo intercientífico, por 
meio da revista Mares; d) Ampliar a participação da comunidade pesqueira em discussões 
acadêmicas. Na metodologia não está descrito de que modo acontecerão as reuniões e 
assessorias. Ainda, sugiro acrescentar uma dinâmica que facilite a inserção dos pescadores na 
disciplina a ser ofertada para os mesmos, já que é possível a dificuldade em procedimentos em 
relação a documentação, tecnológicos, entre outros, até mesmo a sensibilização para o 
pertencimento e direito à ocupação dos espaços universitários. Destaco a relevância desse 
Projeto, que possui uma forte relação imbricada entre ensino, pesquisa e extensão, por motivos 
de relevância social frente a atuação com uma Rede de Pescadores e tratamento de dados 
relacionados à Covid-19, atuação no ambiente de vocação da FURG (costeiro), parceria 
interinstitucional (UERJ), imersão social (atuação extensiva para e com os pescadores) e 
produção de documentos científicos e editoração de revista. 3. Projeto de Extensão 1515: sob a 
Coordenação do professor Fabio dal Molin, o projeto intitulado “Corpo, ética e clínica 2: 
Autodefesa” tem por objetivo geral: Abordar as principais problemáticas contemporâneas 
referentes as populações alvo das políticas de genocídio e específicos: Debater os temas 
contemporâneos como transfobia, racismo, violência de gênero e masculinidade; Estudar a 
literatura pertinente e mais atualizada referente aos assuntos; Leitura dirigida do livro de Elsa 
Dorlin; Capacitar os estudantes da FURG para realizar pesquisas e projetos de intervenção, bem 
como apoiar os movimentos sociais. Julgo ser de extrema importância o Projeto em relação a sua 
temática ao longo da história e destacadamente nos dias de hoje, porém, para mim, trata-se de 
um projeto de ensino, qual seja, Grupo de Estudos e capacitação da comunidade acadêmica, que 
antecede um possível projeto de extensão de intervenção e apoio a movimentos sociais. Ainda, 
surge a dúvida, seria outro Projeto o citado na fundamentação teórica com o título "Corpo, ética e 
clínica: os sujeitos na era da Necropolítica" com vistas a atender a comunidade de Rio Grande? 
Por fim, pela falta de descrição de atividades não está claro a atuação das 10 horas semanais que 
vão ser investidas pela Equipe ao longo do período do Projeto. 4. Projeto de Extensão 1529: sob 
a Coordenação da professora Lara Roberta Rodrigues Facioli intitulado “Segunda Oferta - 
Escrever para quê? Possibilidades de uso e formação pela escrita no âmbito acadêmico” Com o 
objetivo geral de Promover um espaço virtual de formação universitária e aprendizagem com 
relação ao uso da linguagem escrita em diferentes âmbitos acadêmicos e específicos: Oportunizar 
um espaço de formação para docência de discentes de pós-graduação; Contribuir na formação 
complementar de discentes de graduação e público externo à universidade, com relação ao 
exercício da escrita acadêmica como instrumento de comunicação e divulgação científica, bem 
como planejamento, registro, reflexão e aprendizado; Promover a reflexão sobre a função social 
da escrita e possibilidades de expressão no meio acadêmico e social. Aponto como de extrema 
relevância o Projeto que busca atender tanto comunidade externa quanto interna. Destaco a 
parceria interinstitucional com a Universidade Federal da Paraíba, através da figura do professor 
Sergio Botton Barcellos. Ainda, assinalo a inclusão de alunos da pós-graduação (mestrado), outra 
parceria importante em Projetos. A escrita e linguagem possibilita o sujeito acadêmico ou não, ser 
e interagir nos espaços, sejam no âmbito acadêmico ou além muros universitários. Trata-se de um 
papel importante dos bancos acadêmicos possibilitarem o acesso para uma pluralidade de atores 
em diferentes contextos sócio-culturais, econômicos, dentre outros. 5. Projeto de Extensão 1537: 
sob a Coordenação da professora Julia Silveira Matos, o projeto intitulado “Tempo e identidade: 
como ensinar história local na educação infantil” tem o objetivo geral de Preparar professores da 
Educação infantil, dos anos Iniciais do Ensino Fundamental e graduandos das licenciaturas para o 
ensino de História local, assim como, atualizar e melhorar os conhecimentos e técnicas de 
trabalho com essa matéria. A proposta centra-se em oferecer aperfeiçoamento nas práticas de 
ensino e conhecimento de História local, de forma a habilitá-los para uma melhor inter-relação 
entre o conteúdo aprendido e a realidade social do aluno e específicos: Refletir sobre as práticas 
de ensino de História na educação infantil e nos Anos iniciais do Ensino Fundamental; Perceber 
as práticas pedagógicas em História como meio favorável ao desenvolvimento da identidade do 
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aluno; Aprofundar o conhecimento em história local. Sinalizo como extremamente necessário o 
Projeto na medida em que qualifica e instrumentaliza professores para trabalharem de forma mais 
assertiva com seu alunado. Possibilita ao estudante da educação infantil conhecer, reconhecer, 
pertencer e ser nos espaços, pautadamente no seu Município. 6. Projeto de Extensão 1551: sob 
a Coordenação da professora Cassiane de Freitas Paixão,  o projeto intitulado  “Cara gente 
branca, eu sou um (a) universitário (a)!”, que tem como objetivo geral Levar às escolas de ensino 
médio e fundamental do município de Rio Grande reflexões sobre identidade, negritude; cotas 
raciais e sociais e o mito da democracia racial e específicos: *Motivar os estudantes negros e 
negras a ingressarem na universidade e refletirem sobre cotas raciais; * Elaborar material para 
divulgar as cotas sociais e raciais nas escolas; *Realizar debates sobre negritude e identidade 
negra; * Pensar historicamente e sociologicamente o mito da democracia racial e seus reflexos; * 
Realizar debates e propor sessões de vídeo sobre os seguintes temas: violência e genocídio da 
população negra; cientistas negros no Brasil e no mundo; história de mulheres negras; escritoras 
negras; cultura musical e população negra no Brasil; religiosidade e intolerância religiosa. *Motivar 
os estudantes de todos os níveis de escolaridade sobre a importância das comissões de 
verificação da autodeclaração, visando inibir fraudes e explicando quem são os sujeitos de direitos 
de políticas afirmativas. * Realizar atividades lúdicas com temáticas ligadas à educação étnico 
racial motivando à infância e a adolescência afro-brasileira no município de Rio Grande. 
Considero fulcral o presente Projeto visto que é necessário que se compreenda a Lei de Cotas 
como direito e não como privilégio. Num mundo ideal não deveria existir, assim como não deveria 
ter existido escravização, resultado de processos de poder, exercidos nas sociedades, ao longo 
do tempo, em diferentes contextos, com diferentes sujeitos oprimidos, muitas vezes, opressões 
sobrepostas, no que tange questões de raça e econômico-sociais, por exemplo. Destaco a 
importância da parceria da Coordenadoria Regional de Educação. Não só a democracia racial, 
como citada no projeto, é um mito, mas a democracia como um todo no País, porém atacar 
processos discriminatórios, através de projetos como ingressos de mais pessoas negras nas 
universidades, que possibilitam que se reafirmem identidades, pertencimentos, esclareçam 
direitos fortalecem grupos e a sociedade como um todo. Ficou a dúvida do momento e espaço que 
são realizadas as atividades, quando os alunos negros estão em sala de aula? Os colegas 
brancos assistem/participam? 7. Projeto de Extensão 1555: sob a Coordenação da professora 
Mayara Roberta Martins, o projeto intitulado  “Diálogos com o LATUR e Divulgação Científica em 
Mídias Sociais”,  que tem como objetivo geral realizar seminários on-line com convidados externos 
e/ou da FURG, que dialoguem com práticas de pesquisa, ensino e extensão e potencializem a 
divulgação científica em mídias sociais com o foco nos cursos de Bacharelado em Turismo, 
Bacharelado em Hotelaria e Tecnologia em Eventos do Campus de Santa Vitória do Palmar e 
específicos: a) Promover debates sobre de tema contemporâneos e atuais; b) Buscar o diálogo 
entre pesquisadores, docentes e discentes dos cursos de Eventos, Hotelaria e Turismo da 
FURG/SVP; c) Potencializar a divulgação de pesquisas científicas para a comunidade interna e 
externa à FURG; d) Integrar os pesquisadores do LATUR com outras universidades, programas 
de pós-graduação e centros de pesquisa. Ressalto a importância desse projeto de apresentação, 
debate, construção e disseminação de atividades de ensino, pesquisa e extensão com foco em 
turismo, hotelaria e eventos, chamando para o diálogo também a comunidade externa e buscando 
parcerias institucionais. 8. Projeto de Extensão 1556: sob a Coordenação da professora 
Cassiane de Freitas Paixão, o projeto intitulado “Cara gente branca eu sou um(a) universitario” 
tem o objetivo geral de  “Levar às escolas de ensino médio e fundamental do município de Rio 
Grande reflexões sobre identidade, negritude; cotas raciais e sociais e o mito da democracia racial 
e específicos: Motivar os estudantes negros e negras a ingressarem na universidade e refletirem 
sobre cotas raciais; Pensar historicamente e sociologicamente o mito da democracia racial e seus 
reflexos; Motivar os estudantes de todos os níveis de escolaridade sobre a importância das 
comissões de verificação da autodeclaração, visando inibir fraudes e explicando quem são os 
sujeitos de direitos de políticas afirmativas; Reafirmo a importância do Projeto que tem o mesmo 
objetivo geral do Projeto 1551 e os três objetivos específicos desse Projeto também estão 
contemplados no Projeto 1551.  Com os referidos projetos tendo também a mesma linha de 
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justificativa o Projeto 1556 trata da execução de atividades como: pesquisa de perfil de alunos 
negros, gravação de depoimentos, elaboração de resumos e edição de livro digital. 9. Projeto de 
Extensão 1576: Sob a Coordenação do professor Jose Carlos da Silva Cardozo, o projeto 
intitulado “II Ciclo de Palestras do Programa de Pós-Graduação em História - FURG”, tem como 
objetivo geral: Promover palestras sobre temas relacionados a teoria, metodologia e uso de fontes 
na pesquisa e docência em história com o propósito de atualização e ampliação dos temas e 
debates atuais da área e específicos: O I Ciclo de Palestras do Programa de Pós-Graduação em 
História - FURG tem por objetivos específicos os seguintes pontos: a) oportunizar aos estudantes 
do Programa de Pós-Graduação em História, dos alunos de graduação da instituição e do público 
em geral a discussão, com maior ênfase, de temas relacionados à história por meio de atividades 
de ensino com outros professores e profissionais da área; b) trazer colaboradores externos 
permitindo um caráter mais exógeno ao curso de mestrado do PPGH-FURG; c) criar um espaço 
em que os estudantes do PPGH-FURG e a comunidade em geral possam interagir com 
professores e pesquisadores oriundos de instituições externas a FURG; d) estimular o 
desenvolvimento científico e humano dos estudantes do PPGH-FURG; e) flexibilizar as formas de 
ensino, facilitando que outras atividades, complementares à sala de aula, sejam desenvolvidas, 
oferecendo um leque mais amplo aos alunos em formação.  Aponto como importante esse Projeto 
pois aproxima comunidade interna com externa, possibilitando compartilhamento de experiências, 
construção de novos saberes e atualização na área, tanto no que tange aos elementos teórico-
conceituais quanto metodológicos. No “Cronograma de Execução”, a redação “Realização de 
Atividades” foi subentendida por mim como a “realização das Palestras”. Porém fica a dúvida se 
pode ser feita essa leitura ou se engloba outras Ações. Destaco a participação do professor da 
Fadir, com isso estreitando relações entre Institutos e a participação discente. Voto da Relatora: a) 
Fundamentação: As propostas de projeto não preveem recursos e estão de acordo com as 
normas de Extensão. b) Parecer: Pelo exposto aprovo as ações de extensão descritas e 
encaminho para as providências cabíveis. Posto em votação o parecer 07/2021 da Câmara de 
Extensão foi aprovado por unanimidade pelos Conselheiros. 5) Câmara de Pesquisa: a) Parecer: 
01/2021. Assunto: Relatório de Projetos de Pesquisa. Interessados: Professores e Técnicos 
Administrativos 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 Nº Projeto 

Profa. Júlia Silveira 
Matos 

“Aplicativos para web, livros didáticos e Historiografia: 
construindo relações entre saberes escolares e 

acadêmicos para compreender o ensino de História dos 
governos autoritários brasileiros no Século”. 

PESQ - 516 

Profa. Carmen 
Gessilda Burgert 

Schiavon 

“Identificação das Referências Culturais do Município do 
Rio Grande/RS”. 

PESQ - 979 

Profa. Angélica 
Conceição Dias 

Miranda 

“KOHA - gestão e informatização de bibliotecas com uma 
ferramenta Open source”. 

PESQ - 1115 

Profa. Márcia 
Carvalho 

Rodrigues 

“Sistema de Armazenamento e Reconhecimento de 
Marcas de Proveniência em Acervos Bibliográficos”. 

PESQ - 1268 

Profa. Márcia 
Carvalho 

Rodrigues 

“Elaboração de um glossário Tipológico ilustrado de 
marcas de proveniência bibliográfica”. 

PESQ - 1502 

Profa. Beatriz 
Valladão Thiesen 

“As pichações no espaço urbano: um olhar a partir da 
Arqueologia da Paisagem”. 

PESQ - 1503 

Voto do Relator: a) Fundamentação: A Câmara de Pesquisa recebeu para análise e parecer 
os relatórios com os respectivos resultados referentes às atividades realizadas nos 
projetos de pesquisa acima elencados. Após análise foi verificado que os relatórios estão 
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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 01/2021 da 
Câmara de Pesquisa foi aprovado por unanimidade pelos Conselheiros. b) Parecer: 02/2021. 
Assunto: Projetos de Pesquisa. Interessados: Professores e Técnicos Administrativos do ICHI. 
Relator: Paulo Afonso Pires Junior. Relatório: A Câmara de Pesquisa do Conselho do ICHI 
recebeu, para análise e parecer, os Projetos de Pesquisa abaixo elencados: 1) Espaço de 
Expressão em tempos de pandemia: um estudo sobre o uso de estratégias de cuidado e 
escuta em espaços virtuais. Objetivos: Estudar como o uso de estratégias de cuidado e escuta 
em espaços virtuais pode auxiliar no enfrentamento dos efeitos psicológicos e sociais advindos da 
Covid-19. Coordenadora: Rita de Cassia Maciazeki Gomes. Período de Execução: Início em 
08/06/2020. 2) Competências e habilidades: as relações entre a formação acadêmica e 
atuação profissional do Tecnólogo em Eventos da FURG - Campus Santa Vitória do Palmar. 
Objetivos: Analisar e propor possíveis reformulações no Projeto Pedagógico do Curso Superior de 
Tecnologia em Eventos da FURG - Campus Santa Vitória do Palmar, a partir da investigação da 
formação acadêmica como processo indissociável da construção identitária e os papéis 
desempenhados pelos profissionais da área perante o atual contexto social e mercadológico. 
Coordenadora: Darciele Paula Marques Menezes. Período de Execução: 03/08/2020 a 
30/03/2022. 3) Cenário da tecnologia aplicada ao Turismo: clusters e empresas turísticas 
digitais brasileiras. Objetivos: Estudar o cenário da tecnologia aplicada ao Turismo por meio de 
empresas digitais brasileiras que atuam no trade turístico. Coordenadora: Bruna Morante Lacerda 
Martins. Período de Execução: 01/08/2021 a 31/08/2022. 4) As pichações no espaço urbano: 
um olhar a partir da Arqueologia da Paisagem. Objetivos: O objetivo geral do presente projeto 
é fazer com que seja possível acessar as multi vocalidades que compõem o espaço urbano. 
Coordenadora: Beatriz Valladão Thiesen. Período de Execução: Início em 21/06/2021. 5) Vida 
acadêmica: do estresse à adaptação. Objetivos: Testar se as experiências e rotinas acadêmicas 
que demandam adaptações são preditoras e mediadoras dos níveis de estresse em jovens 
estudantes de graduação e pós-graduação. Coordenador: João Carlos Centurion Rodrigues 
Cabral. Período de Execução: 20/07/2021 a 30/06/2022. 6) Implementação e avaliação do 
Programa Vem Ser. Objetivos: Dar continuidade à pesquisa em ensaio de efetividade do 
Programa Vem Ser para promoção de saúde de profissionais de saúde/assistência. 
Coordenadora: Helen Bedinoto Durgante. Período de Execução: 21/06/2021 a 31/01/2023. 7) 
Análise quantitativa: um estudo da produção cientifica entre Arquivologia e Memória na 
Base de Dados em Ciência da Informação (BRAPCI). Objetivos: Analisar quantitativamente a 
produção científica entre Arquivologia e Memória na Base de Dados em Ciência da Informação. 
Coordenadora: Roberta Pinto Medeiros. Período de Execução: 01/09/2021 a 31/08/2022. 8) 
Agroecologia e produção alimentar. Objetivos: Contribuir para a pesquisa sobre práticas 
agroecológicas que visem melhorar a qualidade alimentar através da produção e consumo de 
alimentos saudáveis, em espaços disponíveis e acessíveis no período de pandemia. 
Coordenadora: Jussara Mantelli. Período de Execução: Início em 01/02/2017. 9) A memória nos 
arquivos públicos do Rio Grande do Sul. Objetivos: Analisar a constituição dos acervos dos 
principais arquivos públicos do estado do Rio Grande do Sul utilizando pressupostos teóricos e 
metodológicos da arquivologia e da memória social, assim como da Análise de Conteúdo. 
Coordenadora: Roberta Pinto Medeiros. Período de Execução: 01/08/2021 a 31/08/2022. 10) Os 
arquivos nos sistemas de cultura do Rio Grande do Sul: diagnóstico por meio de 
instrumentos normativos. Objetivos: Descrever a situação dos arquivos nos sistemas de cultura 
(estadual e municipais) do Rio Grande do Sul. Coordenadora: Evelin Melo Mintegui. Período de 
Execução: 01/08/2021 a 01/08/2022. 11) Open Monography Press para gestão de Ebooks na 
Editora e Gráfica da FURG. Objetivos: Investigar o uso do Open Monography Press-OMP para 
gestão de E-book na FURG. Coordenadora: Angélica Conceição Dias Miranda. Período de 
Execução: 01/08/2021 a 31/07/2022. 12) Pesquisa aplicada: Diretrizes e plano interpretativo 
das paisagens da Lagoa Mirim/Laguna Merín. Objetivos: Coletar, sistematizar e divulgar dados 
e informações (históricas, geográficas, literárias...) que subsidiem a formulação de diretrizes de 
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interpretação de paisagens lacustres (em geral) e um plano interpretativo das paisagens da Lagoa 
Mirim (em particular). Coordenador: Jaciel Gustavo Kunz. Período de Execução: 02/08/2021 a 
01/08/2022. 13) Pesquisa Bibliográfica e Sistematização das Informações sobre Patrimônio 
Agroalimentar, Turismo e Desenvolvimento Regional. Objetivos: Sistematizar a pesquisa 
bibliográfica de trabalhos científicos com a temática do Patrimônio Agroalimentar (ou alimentar), 
turismo e desenvolvimento regional. Coordenadora: Mayara Roberta Martins. Período de 
Execução: 01/07/2021 a 01/09/2022. 14) Glossário de marcas de proveniência (Fase 2). 
Objetivos: Elaborar um glossário tipológico ilustrado de marcas de proveniência bibliográfica. 
Coordenadora: Márcia Carvalho Rodrigues. Período de Execução: 01/07/2021 a 31/08/2022. 15) 
Ensino de História e currículo: a trajetória das políticas de regulação, seleção e avaliação 
dos livros didáticos no Brasil (1930-2021). Objetivos: Analisar o papel histórico das políticas de 
regulação, seleção e avaliação dos livros didáticos de História no Brasil para a constituição de 
uma concepção de currículo para o ensino de História, entre os anos de 1930 e 2021. 
Coordenadora: Júlia Silveira Matos. Período de Execução: Início em 01/09/2021. 16) 
Aprendizagem histórica: memória, cultura e sensibilidades nos olhares no espaço 
museológico. Objetivos: Analisar as experiências de ensino e aprendizagem de jovens 
estudantes dos cursos de História nos espaços museológicos. Coordenadora: Júlia Silveira Matos. 
Período de Execução: 01/09/2021 a 31/08/2022. 17) Sistema de Armazenamento e 
Reconhecimento de Marcas de Proveniência em Acervos Bibliográficos (2021-2022). 
Objetivos: Desenvolver um Sistema de Armazenamento e Reconhecimento de Marcas de 
Proveniência Bibliográficas. Coordenadora: Márcia Carvalho Rodrigues. Período de Execução: 
01/09/2021 a 31/08/2022. 18) Ciência aberta e produção científica: ações para gestão e 
divulgação do Repositório Institucional da Universidade Federal do Rio Grande - RI FURG - 
segunda etapa. Objetivos: Investigar dissertações e teses defendidas no Programas de Pós-
Graduação da Universidade Federal do Rio Grande - segunda etapa. Coordenadora: Angélica 
Conceição Dias Miranda. Período de Execução: Início em 01/08/2021. 19) Microevolução da 
diversidade craniana humana e suas implicações para os modelos de povoamento do Novo 
Mundo: uma ampla abordagem. Objetivos: No presente trabalho propõe-se utilizar a estrutura 
teórica desenvolvida pela genética quantitativa para investigar as tendências evolutivas da 
morfologia craniana humana a partir de um banco de dados expressivo e investigar como as 
conclusões oriundas dessa investigação podem colaborar na elucidação de um ponto chave para 
o entendimento do povoamento do Novo Mundo: a aparente incongruência entre pesquisas 
morfológicas e moleculares. Coordenador: Danilo Vicensotto Bernardo. Período de Execução: 
Início em 10/06/2021. 20) Evolução Biocultural Homíninia: Uma Abordagem Fenético-
Comparativa. Objetivos: O presente projeto fundamenta-se na investigação das relações 
filogenéticas de nossa linhagem a partir de uma abordagem fenético-comparativa biocultural, de 
maneira que diferentes dimensões presentes na história evolutiva dos hominínios sejam 
contempladas objetivamente nas análises. Assim, o estudo aqui proposto tem duas abordagens 
primordiais. A primeira é investigar as afinidades morfológicas existentes entre os diferentes 
espécimes atribuídos a espécies da linhagem hominínia, como meio de inferir suas relações 
filogenéticas, i. e., uma abordagem fenética, por meio de análises estatísticas multivariadas. 
Espera-se, neste tipo de análise, favorecer o reconhecimento de padrões arquiteturais corpóreos 
em contexto evolutivo, baupläne, o que possibilitará a inferência de filogenias mais parcimoniosas 
do ponto de vista morfológico. Coordenador: Danilo Vicensotto Bernardo. Período de Execução: 
Início em 10/06/2021. 21) Identificação das Referências Culturais do Município do Rio 
Grande/RS. Objetivos: Identificar, inventariar e valorizar os referenciais culturais do Município do 
Rio Grande de modo a possibilitar a sua salvaguarda e difusão. Coordenadora: Carmem Gessilda 
Burgert Schiavon. Período de Execução: Início em 01/08/2021. 22) Cenas e cenários sexuais de 
mulheres na pandemia da COVID-19: contribuições para ações de promoção da saúde e 
políticas públicas de saúde. Objetivos: Compreender a relação entre cenas e cenários sexuais 
com conhecimentos e atitudes relacionadas à vivência da sexualidade de mulheres durante a 
pandemia do novo coronavírus; e como esta relação pode facilitar ou dificultar o acesso delas ao 
debate sobre as políticas públicas da saúde da mulher, em especial saúde sexual. Coordenadora: 
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Daniela Barsotti Santos. Período de Execução: 21/06/2021 a 05/12/2023. 23) Revista bilingue 
Deslocamentos/Déplacements. Objetivos: Divulgação cientifica em português e francês de 
textos interdisciplinares. Coordenador: Fernando Hartmann. Período de Execução: 25/02/2019 a 
25/02/2022. 24) Psicanálise, sexualidade e feminilidade na literatura. Objetivos: Explorar as 
formulações teóricas a respeito da sexualidade e da feminilidade na obra literária a partir das 
contribuições da psicanálise. Coordenador: Fábio dal Molin. Período de Execução: 01/08/2021 a 
31/07/2022. 25) O tempo ocioso, ao longo do século XIX, no Sul do Brasil: Do elogio do lazer 
burguês ao julgamento sobre o ócio dos excluídos. Objetivos: O presente projeto tem como 
objetivo fazer um levantamento bibliográfico, documental e de diversas fontes primárias sobre o(s) 
tempo(s) livre(s) das diferentes parcelas da população pelotense durante o século XIX. 
Coordenadora: Renata Brauner Ferreira. Período de Execução: 01/07/2021 a 30/06/2023. 26) 
Administração nos processos de organização e planejamento em Unidades de Informação. 
Objetivos: Estudar os processos da administração necessárias para a gestão eficiente das 
unidades de informação. Coordenadora: Maria Helena Machado de Moraes. Período de 
Execução: 01/08/2021 a 31/07/2022. 27) Caminhos para uma Escola plural: pesquisa sobre e 
para as relações étnico-raciais em Rio Grande/RS. Objetivos: Identificar os avanços, os limites 
e os desafios do trabalho com/para a educação das relações étnico-raciais, bem como colaborar 
na elaboração de estratégias para uma inserção efetiva desta temática no Município do Rio 
Grande/RS. Coordenadora: Carmem Gessilda Burgert Schiavon. Período de Execução: Início em 
02/08/2021. 28) Sentidos do trabalho para professoras da rede estadual de ensino no Rio 
Grande do Sul durante a pandemia Covid-19. Objetivos: Diante do exposto, o objetivo geral 
desta pesquisa é conhecer os sentidos atribuídos ao trabalho por professoras estaduais do Rio 
Grande do Sul no município de Rio Grande que tiveram sua docência transversalizada pela 
pandemia e tiveram seu trabalho mediado pelas TDICS. Coordenadora: Geruza Tavares D’Avila. 
Período de Execução: 01/08/2021 a 31/07/2022. 29) Decolonialidade e Devir-Negro do Mundo: 
Genealogias da Modernidade. Objetivos: Pesquisar as genealogias da modernidade nos 
debates contemporâneos sobre raça e decolonialidade. Coordenador: Kaciano Barbosa Gadelha. 
Período de Execução: Início em 01/08/2021. Voto do Relator: a) Fundamentação: Os projetos de 
pesquisa propostos estão dentro das normas da Universidade Federal do Rio Grande, não 
havendo impeditivos para sua aprovação. b) Parecer: Tendo em vista o exposto, votamos pela 
aprovação dos projetos de pesquisa acima descritos. Posto em votação o parecer 02/2021 da 
Câmara de Pesquisa foi aprovado por unanimidade pelos Conselheiros. 6) Assuntos Gerais: a) 
Redistribuição Arqueologia: O coordenador do curso de Arqueologia, Prof Artur Barcelos, trouxe 
ao Conselho o encaminhamento do Núcleo Docente Estruturante do Bacharelado em Arqueologia 
referente ao aproveitamento da vaga anteriormente ocupada pela Profa. Márcia Naomi Kuniochi 
na redistribuição do Prof. Dr. Gustavo Ruiz Chiesa, da Universidade Federal do Pampa – 
UNIPAMPA, atendendo à solicitação constante no processo 23116.005501/2019-07. Posto em 
votação o pedido de redistribuição foi aprovado por unanimidade pelos Conselheiros. b) 
Alteração das Atividades Complementares - Biblioteconomia: O Prof Jarbas Acosta, 
representante da área de Biblioteconomia, apresentou ao Conselho a proposta de alteração da 
planilha de Normas de Atividades Complementares elaborada pelo Núcleo Docente Estruturante - 
NDE, de acréscimo do item “Disciplinas cursadas em outros cursos de graduação” na Planilha 
para registro das atividades complementares. A proposta prevê a validação da carga horária em: 
número de horas por atividade: até 15 horas por disciplina cursada; número máximo de horas 
aceitas: 45 horas. Posta em votação a alteração foi aprovada por unanimidade pelos 
Conselheiros. c) Vacinação dos alunos de Psicologia para a realização de estágio 
presencial: A Profª Geruza D’Avila, representante da área de Psicologia, agradeceu a Direção 
pelo encaminhamento da solicitação de vacinação dos estudantes de Psicologia que irão estagiar 
presencialmente na área de Psicologia Social. Salientou que a área recebeu o retorno positivo 
acerca da vacinação e que providenciaram o preenchimento da planilha exigida pela Secretaria 
Municipal de Saúde – SMS o mais breve possível. Por fim questionou se há previsão de data e 
local para a vacinação dos alunos. O Prof Danilo Bernardo, responsável pelo encaminhamento da 
solicitação, informou que a planilha foi enviada a SMS e assim que tiver o retorno informa a área 
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de Psicologia. d) Plano de Desenvolvimento de Pessoas – PDP/PROGEP: A Profª Roberta 
Medeiros informou ao Conselho que é a agente PDP do ICHI junto a PROGEP. Solicitou que os 
coordenadores levem para as suas áreas o debate sobre as necessidades dos colegas, assim 
como o TAES também devem encaminhar as suas demandas. Cada unidade pode encaminhar 10 
necessidade à PROGEP que serão inseridas pela agente via sistema. e) Relatório de Projeto de 
Pesquisa – PESQ 1510 – TAE Elisangela Fantinel: A TAE Elisangela apresentou ao Conselho o 
relatório final do seu projeto de pesquisa intitulado: “Estudantes do Curso de Arquivologia da 
FURG: expectativa e a realidade do ensino on-line.” Posto em votação o relatório foi aprovado por 
unanimidade pelos Conselheiros. f) Representante de Área no Conselho: Foi salientado a 
necessidade da indicação, o mais breve possível, dos representantes das áreas de Arquivologia e 
História junto ao Conselho. g) Alteração do Regimento e elaboração de Instruções 
Normativas: O Diretor informou que a Direção irá começar a trabalhar na edição do regimento e 
na criação das instruções normativas, abrangendo o ensino, pesquisa, extensão, matriz de carga 
horária e gestão administrativa. Nesse contexto, irá solicitar voluntários para auxiliar como 
membros consultivos, que irão subsidiar discussões, correções e avanços na gestão pública a 
partir da normatização das principais atividades desenvolvidas no ICHI. O intuito da Direção é 
aproximar o diálogo entre a Direção, TAES e docentes. A consulta será realizada através de e-mail 
encaminhado a todos os servidores do Instituto. Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a 
presente ata, que vai assinada pelo senhor Diretor, Prof. Dr. Éder Leandro Bayer Maier e por mim, 
Sibelle Cardia Nunes Cruz, Secretária Geral. 
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