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CONSELHO DO INSTITUTO DE CIÊNCIAS HUMANAS E DA INFORMAÇÃO 
 

ATA 09/2021 
 

REUNIÃO ORDINÁRIA 
 
Aos quatorze dias do mês de setembro de 2021, às 14h30min., por webconferência na plataforma 

Google Meet, através do link https://meet.google.com/juo-hvgf-gji, 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, Mateus de Moura Rodrigues, Marcia Carvalho Rodrigues, Ulisses 

Rocha de Oliveira, Jussemar Weiss Gonçalves, Clediane Nascimento Santos, Fernando Hartmann, 

Elizardo Scarpati 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, Martin César Tempass, Evelin Melo Mintegui, Geruza 

Tavares D Avila, Cassiane de Freitas Paixão, Mayara Roberta Martins, Maria Helena Machado de 

Moraes, Rodrigo Aquino de Carvalho, Juliana Cristina Franz, Bruna Morante Lacerda Martins, Priscila 

Gayer, Luciene Cristina Imes Baptista, Renata Brauner Ferreira, Jussara Mantelli, Ligia Dalchiavon, 

Priscila Fernandes Carvalho de Melo, Luciana Souza de Brito, Roberta Pinto Medeiros, Paulo Gomes 

de Sousa Filho, Elisângela Gorete Fantinel, Paulo Afonso Pires Junior, Sibelle Cardia Nunes Cruz, 

Vanderlise Machado Barão, Eliezer Montes Rodrigues, Siuza Monteiro Guedes, Bruna Carballo 

Dominguez de Almeida, Vanessa dos Santos Moura e Carlos Eduardo Pereira Quadros. Ao iniciar a 

reunião, o Diretor do Instituto de Ciências Humanas e da Informação, Prof. Dr. Éder Leandro Bayer 

Maier deu as boas-vindas, agradeceu a presença de todos e iniciou a apresentação das indicações 

que estiveram sob a sua responsabilidade. 1) Indicações: a) Indicação 55/2021. Assunto: 

Aprovação por ad referendum das alterações curriculares do curso de Arquivologia. Relatório: 

Declaro que aprovamos ad referendum a proposta de alteração curricular do curso de Arquivologia 

conforme segue: 1) alterar o caráter das disciplinas Metodologia da Pesquisa Aplicada à Arquivologia 

II (10761), de optativa para obrigatória, e Sistemas de Gerenciamento de Bancos de Dados (10762), 

de obrigatória para optativa e 2) alterar os semestres das ofertas mediante troca simples entre: a 

disciplina Metodologia da Pesquisa Aplicada à Arquivologia II (10761) passa do 5º período para o 6º 

período, e a disciplina Sistemas de Gerenciamento de Bancos de Dados (10762) passa do 6º período 

para o 5º período. Conclusão: Se tiver objeções à aprovação por ad referendum da alteração curricular 

do curso de Arquivologia será registrado na ata. Posta em votação, a Indicação 55/2021 foi aprovada 

por unanimidade pelos Conselheiros. b) Indicação 56/2021. Assunto: Aprovação por ad 

referendum do Edital público de duas vagas de Estágio Pós-doutoral no PPGPsi. Relatório: 

Aprovamos por ad referendum o Edital Público de duas vagas de Estágio Pós-doutoral no PPGPsi 

relacionados a violência contra crianças e adolescentes. As bolsas são financiadas pela CAPES e 

vinculadas ao projeto “Mapa da Violência contra crianças e adolescentes, automutilação e suicídio”. 

Conclusão: Se tiver objeções à aprovação por ad referendum do Edital de Estágio Pós-doutoral será 

registrado na ata. Posta em votação, a Indicação 56/2021 foi aprovada por unanimidade pelos 

Conselheiros. c) Indicação 57/2021. Assunto: Oferta de uma disciplina do núcleo no curso de 

Física Ead. Relatório: Recebi para análise e aprovação a solicitação de oferta da disciplina Psicologia 

da Educação (10518D), ofertada pela docente Denise Maria Maciel Leão, para o curso de Licenciatura 

em Física EaD, em 2021/2 de acordo com o calendário acadêmico, para os polos de Esteio, Gramado, 

Mostardas, São Francisco de Paula, São José do Norte e São Lourenço do Sul. Conclusão: Solicito 

aprovação da oferta da disciplina Psicologia da Educação para o curso de Licenciatura em Física EaD. 

Posta em votação, a Indicação 57/2021 foi APROVADA por unanimidade pelos Conselheiros. d) 

https://meet.google.com/juo-hvgf-gji
https://meet.google.com/juo-hvgf-gji
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Indicação 58/2021. Assunto: Proposta de alteração da ementa e conteúdo programático da 

disciplina Memória e Patrimônio. Relatório: Recebi para análise e aprovação a proposta de alteração 

da ementa e conteúdo programático da disciplina Memória e Patrimônio (cód. 10777P), do Curso de 

Especialização em Arquivos Permanentes. Conclusão: Solicito aprovação da proposta de alteração da 

ementa e conteúdo programático da disciplina Memória e Patrimônio. Posta em votação, a Indicação 

58/2021 foi aprovada por unanimidade pelos Conselheiros. e) Indicação 59/2021. Assunto: 

Solicitação de inclusão dos professores Jorge Alberto Soares Cruz e Sérgio Renato Lampert 

como docentes no Curso de Especialização em Arquivos Permanentes. Relatório: Recebi para 

análise e aprovação a solicitação de inclusão dos professores Jorge Alberto Soares Cruz e Sérgio 

Renato Lampert, da UFSM, como docentes no Curso de Especialização em Arquivos Permanentes do 

ICHI/FURG. O professor Sérgio Renato Lampert atuará junto a disciplina Reprografia (10180P), do 2º 

semestre letivo do Curso, e o professor Jorge Alberto Soares Cruz junto a disciplina Legislação 

Patrimonial e Cultural (10184P), do 3º semestre letivo do Curso. Conclusão: Solicito aprovação da 

inclusão dos professores Jorge Alberto Soares Cruz e Sérgio Renato Lampert como docentes no Curso 

de Especialização em Arquivos Permanentes. Posta em votação, a Indicação 59/2021 foi aprovada 

por unanimidade pelos Conselheiros. f) Indicação 60/2021. Assunto: O ILA solicita alteração no 

sistema de avaliação de disciplinas ofertadas para os cursos do ICHI. Relatório: Recebi para 

análise e aprovação a solicitação de alteração para o sistema 2 de avaliação das seguintes disciplinas: 

Produção Textual Anual (06347), Produção Textual Semestral (06496), Produção Textual Semestral 

(06500 D), Libras Semestral (06687 D) e Língua Brasileira de Sinais (06452 D). As disciplinas são 

ofertadas pelo ILA para os cursos do ICHI. Conclusão: Solicito aprovação da alteração do sistema de 

avaliação. Posta em votação, a Indicação 60/2021 BAIXOU EM DILIGÊNCIA para esclarecimentos 

sobre o motivo das alterações. g) Indicação 61/2021. Assunto: Aprovação por ad referendum do 

Projeto de Ensino "Psiconsciências: por uma atuação política da psicologia". Relatório: Declaro 

que aprovamos ad referendum o projeto de Ensino: "Psiconsciências: por uma atuação política da 

psicologia", de responsabilidade da Profª. Drª. Letícia Langlois Oliveira. Conclusão: Se tiver objeções 

à aprovação por ad referendum do projeto de Ensino será registrado na ata. Posta em votação, a 

Indicação 61/2021 foi aprovada por unanimidade pelos Conselheiros. h) Indicação 62/2021. Assunto: 

Aprovação por ad referendum do Projeto de Extensão "Quintas Urbanas: Edição 2021”. 

Relatório: Declaro que aprovamos por ad referendum o projeto de Extensão "Quintas Urbanas: Edição 

2021”, de responsabilidade do Prof. Dr. Solismar Fraga Martins. Conclusão: Se tiver objeções à 

aprovação por ad referendum do Projeto de Extensão será registrado na ata. Posta em votação, a 

Indicação 62/2021 foi aprovada por unanimidade pelos Conselheiros. i) Indicação 63/2021. Assunto: 

Homologação da Eleição para Coordenação do PPGEO FURG. Relatório: Recebi para análise e 

aprovação o resultado do processo de seleção dos coordenadores do Curso de Pós-Graduação em 

Geografia. A Chapa única foi constituída pela Profa. Dra. Jussara Mantelli (coordenadora) e pelo Prof. 

Dr. Cristiano Quaresma de Paula (coordenador adjunto), que receberam 23 votos, do total de 23 

votantes. Conclusão: Solicito aprovação da seleção da Profa. Dra. Jussara Mantelli e do Prof. Dr. 

Cristiano Quaresma de Paula como coordenadora e coordenador adjunto do PPGEO. Posta em 

votação, a Indicação 63/2021 foi aprovada por unanimidade pelos Conselheiros. 2) Câmara 

Administrativa: a) Parecer: 04/2021. Assunto: Relatório de Afastamento para Doutorado. 

Interessado(a): Dhion Carlos Hedlund. Relator(a): Sibelle Cardia Nunes Cruz. Relatório: A Câmara 

Administrativa do Conselho do ICHI recebeu para análise e parecer a solicitação do Prof Dhion Carlos 

Hedlund, doutorando no Programa de Pós-Graduação em História – PPGH da Universidade de Passo 

Fundo – UPF. No material recebido tem-se: O relatório nº 4 referente ao 1º semestre de 2021 de 

afastamento para qualificação – nível doutorado. Voto do(a) Relator(a): a) Fundamentação: O relatório 

apresenta os dados do docente, a disciplina cursada no semestre, a participação em eventos, o número 
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de créditos cursados no semestre - 2, o número de créditos restantes para integralização - 12, situação 

da tese – em estudos preliminares, assunto da tese, desenvolvimento da tese, avaliação da orientadora 

Profª Drª Gisele Zanotto, a qual julga o período relatado como “muito bom” e data provável de 

conclusão do curso – Agosto de 2023. b) Parecer: Tendo em vista o exposto, voto pela APROVAÇÃO 

da solicitação apresentada. Posto em votação o parecer 04/2021 da Câmara Administrativa foi 

aprovado por unanimidade pelos Conselheiros. b) Parecer: 05/2021. Assunto: Homologação do 

processo eleitoral para a Coordenação do Curso de Turismo. Interessado(a): Prof. Ricardo Saraiva 

Frio. Relator(a): Prof. Mateus de Moura Rodrigues. Relatório: A Câmara Administrativa do Conselho 

do ICHI recebeu para análise e parecer os documentos referentes às eleições para coordenação do 

curso de Turismo. No material recebido tem-se: Documento encaminhando ao Conselho do ICHI o 

resultado do processo eleitoral para a escolha de coordenador e coordenador adjunto do Curso de 

Turismo, contendo como anexo o edital com as normas e o cronograma referentes ao pleito; Relatório 

dos votantes; e Extrato do sistema de consultas da FURG com o resultado final da votação. Voto do(a) 

Relator(a): a) Fundamentação: A comissão eleitoral, presidida pelo Prof. Ricardo Saraiva Frio, e 

constituída pelos membros Jean Guilherme Florentino Corrales (representante técnico administrativo) 

e Kennya Jhormanny Pereira da Silva (representante discente) foi designada pela portaria nº 

0709/2021 do ICHI relata que o processo de eleição transcorreu regido por edital aprovado no Núcleo 

Docente Estruturante do Curso de Turismo em reunião ordinária do mês de junho de 2021. O referido 

edital contém as normas para o processo eleitoral, bem como seu cronograma. A divulgação da 

abertura do pleito deu-se em 17 de julho e, entre os dias 18 e 19 do mesmo mês, fixou-se o prazo de 

inscrição das chapas. Segundo o relatório, apenas uma chapa se inscreveu, sendo a mesma composta 

pela Prof.ª Juliana Niehues Gonçalves Lima (coordenadora) e pelo Prof. Jaciel Gustavo Kunz 

(coordenador adjunto), denominada Chapa 1. A divulgação das chapas ocorreu em 20 de julho. Tendo 

transcorrido os prazos de impugnação e campanha, a eleição ocorreu aos 26 dias daquele mês, sendo 

seu resultado divulgado no dia 27. De acordo com os relatórios de votantes e do extrato do sistema de 

consultas da FURG com o resultado final da votação, houveram 13 discentes e 9 docentes votantes, 

totalizando 22 votantes. Destes, 21 votos foram em favor da Chapa 1, e 1 voto foi em branco, sendo a 

Chapa 1 considerada eleita. Transcorridos os prazos de recursos ao resultado, em 31 de julho a 

documentação foi encaminhada ao ICHI para homologação do processo, data em que a comissão 

eleitoral foi extinta. b) Parecer: O relator, de posse da documentação apresentada, e estando a mesma 

de acordo, vota pela APROVAÇÃO do processo eleitoral para a Coordenação do Curso de Turismo, 

do qual restou eleita a Chapa 1 composta pela Prof.ª Juliana Niehues Gonçalves Lima (coordenadora) 

e pelo Prof. Jaciel Gustavo Kunz (coordenador adjunto). Posto em votação o parecer 05/2021 da 

Câmara Administrativa foi aprovado por unanimidade pelos Conselheiros. c) Parecer: 06/2021. 

Assunto: Regimento Interno do Laboratório De Hospedagem (LAHOSP) da Universidade 

Federal Do Rio Grande (FURG) – Campus Santa Vitória do Palmar. Interessado(a): Clediane 

Nascimento Santos. Relator(a): Geruza Tavares D’Avila. Relatório: A Câmara Administrativa do 

Conselho do ICHI recebeu para análise e parecer a solicitação de registro do LAHOSP do curso de 

Hotelaria - SVP. No material recebido tem-se: Regimento Interno do LAHOSP, e Ata 07/2021 da 

reunião ordinária do NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE (NDE) do Curso de Hotelaria. Voto do(a) 

Relator(a): a) Fundamentação: A proposta de Regimento Interno do Laboratório de Hospedagem 

(LAHOSP) da Universidade Federal Do Rio Grande (Furg) – Campus Santa Vitória do Palmar, 

elaborada pela técnica Siuza Guedes com a colaboração de Clediane Nascimento Santos, é composta 

de 7 capítulos, abordando aspectos como os objetivos, a estrutura, o patrimônio e a localização, as 

competências, as obrigações e atribuições dos usuários, da reserva e uso do laboratório, as sanções 

disciplinares e as atribuições finais. A Coordenação do LAHOSP será ocupada por docente do curso 

de Hotelaria, sendo eleito ou designado pelo NDE. Não é mencionada a duração que cada 
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coordenador/a permanecerá nessa função. Nem todos os itens do Regimento estão enumerados em 

artigos e há mais de dois objetivos que aparecem antes do capítulo “Objetivos”. Apesar de mencionar 

um capítulo sobre o patrimônio e localização, não há maior detalhamento sobre esses itens no 

Regimento Interno, inclusive é citado o “Anexo A” no documento, mas este não é apresentado. O link 

do Formulário para reserva, informado no documento 

https://hotelariabacharelado.furg.br/images/documentos/Formulrio_Emprestimo _LAHOSP.pdf” não 

está disponível. Também não é indicado na Ata 07/2021 do NDE do curso de Hotelaria a aprovação 

do Regimento Interno pelos membros do Comitê Assessor. b) Parecer: Tendo em vista o exposto, voto 

pela BAIXA EM DILIGÊNCIA da solicitação apresentada na intenção de solucionarem as pendências 

anteriormente indicadas e reenviarem o Regimento Interno para análise. Posto em votação o parecer 

06/2021 da Câmara Administrativa foi aprovado por unanimidade pelos Conselheiros e será devolvido 

à proponente para os devidos esclarecimentos. 3) Câmara de Ensino: a) Parecer: 14/2021. Assunto: 

Atualização do Projeto Pedagógico do Curso de Tecnologia em Eventos - (PPC) do ano de 2021. 

Interessado(a): Profa. Darciele Paula Marques Menezes - Coordenadora do Curso de Tecnologia em 

Eventos. Relator(a): TAE. Elisângela Gorete Fantinel. Relatório: A Câmara de Ensino do Conselho do 

ICHI recebeu para análise e parecer a solicitação de atualização do Projeto Pedagógico do Curso 

de Tecnologia em Eventos - (PPC). No material recebido tem-se: Ata 07/2021 da reunião ordinária 

do Núcleo Docente Estruturante – NDE do Curso de Tecnologia em Eventos, do dia vinte e 

quatro do mês de agosto de 2021. Na Ata 07/2021 de reunião do Núcleo Docente Estruturante do 

Curso consta, no item 4, o texto: “4) Alteração do PCC de Eventos: a coordenadora apresentou as 

alterações realizadas no PPC do curso de Eventos, justificando que as modificações foram 

necessárias, a fim de deixar o PPC atualizado e completo para utilização do público acadêmico, sejam 

eles discentes, professores e Técnicos Administrativos.” Com a aprovação dos participantes do 

Núcleo. Projeto Pedagógico do Curso Tecnologia em Eventos - (PPC) do ano de 2013. Proposta 

de Criação do Curso de Tecnologia em Eventos, formado por 23 páginas. Projeto Pedagógico do 

Curso Superior de Tecnologia em Eventos (PPC) do ano de 2021. No novo Projeto Pedagógico do 

Curso, formado por 106 páginas, constam os seguintes elementos: 1 APRESENTAÇÃO; 2 

CONTEXTUALIZAÇÃO; 2.1 O Curso de Tecnologia em Eventos da Universidade Federal do Rio 

Grande - Campus Santa Vitória do Palmar; 2.2 Realidade Regional; 2.3 Justificativa; 2.4 Legislação, 

Regimentos, Decretos e Normativas; 3 ORGANIZAÇÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICA; 3.1 

Contextualização/Perfil do Curso; 3.1.1 Objetivos; 3.1.1.1 Objetivos Específicos; 3.1.2 Perfil do 

Egresso em Tecnologia em Eventos; 3.1.2.1 Competências e habilidades do egresso em Tecnologia 

em Eventos; 3.1.2.2 Área de Atuação; 3.2 Dados do Curso; 3.2.1 Administração Acadêmica; 3.2.2 

Funcionamento; 3.2.3 Formas de Ingresso; 3.3 Organização Curricular; 3.3.1 Estrutura Curricular; 3.3.2 

EAD; 3.3.3 Integralização Curricular; 3.3.3.1 Atividades Complementares de Graduação (ACGs); 

3.3.3.2 Trabalho de Conclusão de Curso (TCC); 3.3.3.3 Estágios; 3.3.3.4 Láurea Acadêmica; 3.3.4 

Metodologias de Ensino-aprendizagem e Avaliação; 3.3.5 Matriz Curricular (Componentes Curriculares 

obrigatórios); 3.3.5.1 Ementas e Normas; 3.3.6 Componentes Curriculares Complementares de 

Graduação (disciplinas optativas); 3.3.6.1 Ementas e Normas.; 3.3.7 Oferta dos Componentes 

Curriculares de Libras, Meio Ambiente e Sustentabilidade e Sociedade, Educação e Relações Étnico-

Raciais; 4 RECURSOS; 4.1 Corpo Docente; 4.2 Corpo Discente; 4.3 Infraestrutura; 4.3.1 Laboratório 

de Pesquisa e Planejamento em Eventos – LAPPE; 4.3.2 Laboratório de Alimentos e Bebidas; 4.3.3 

Laboratório de Informática; 4.3.4 Laboratório de Pesquisa em Turismo (LATUR); 4.3.5 Laboratório de 

Hospedagem; 4.4 Biblioteca; 4.5 Grupo de Pesquisa; 5 Avaliação; REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

e ANEXOS. Voto do(a) Relator(a): a) Fundamentação: a documentação apresentada, relativa à 

solicitação de atualização do Projeto Pedagógico do Curso de Tecnologia em Eventos - (PPC), 

encontra-se em conformidade com os trâmites da área, tendo ciência e aprovação da mesma. b) 
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Parecer: Tendo em vista o exposto, voto pela APROVAÇÃO da solicitação de atualização do Projeto 

Pedagógico do Curso de Tecnologia em Eventos - (PPC) apresentada. Posto em votação o parecer 

14/2021 da Câmara de Ensino foi aprovado por unanimidade pelos Conselheiros. b) Parecer: 15/2021. 

Assunto: Atualização do Projeto Pedagógico do Curso de Hotelaria - (PPC) do ano de 2021. 

Interessado(a): Profa. Clediane Nascimento Santos - Coordenadora Pró Tempore do Bacharelado em 

Hotelaria. Relator(a): TAE. Elisângela Gorete Fantinel. Relatório: A Câmara de Ensino do Conselho do 

ICHI recebeu para análise e parecer a solicitação de atualização do Projeto Pedagógico do Curso 

de Hotelaria - (PPC). No material recebido tem-se: Ata 07/2021 da reunião ordinária do Núcleo 

Docente Estruturante – NDE do Curso de Hotelaria, do dia vinte e quatro de agosto de 2021. Na 

Ata 07/2021 de reunião do Núcleo Docente Estruturante do Curso de Hotelaria consta no item 5 o 

texto: “5) Alteração do PCC de Hotelaria: a coordenadora apresentou as alterações realizadas no PPC 

do curso de Hotelaria, justificando que as modificações foram necessárias, a fim de deixar o PPC 

atualizado e completo para utilização do público acadêmico, sejam eles discentes, professores e 

técnicos administrativos.” Com a aprovação dos participantes do Núcleo. Projeto Pedagógico do 

Curso de Hotelaria - (PPC) do ano de 2013. Proposta de Criação do Curso de Bacharelado em 

Hotelaria, formado por 30 páginas. Projeto Pedagógico do Curso de Hotelaria - (PPC) do ano de 

2021. No Projeto Pedagógico do Curso, formado por 118 páginas, constam os seguintes elementos: 

1. APRESENTAÇÃO, 2. PROCESSO DE CONCEPÇÃO DO CURSO, 2.1 Contextualização do Curso 

de Bacharelado em Hotelaria, 2.2 Realidade Regional; 2.3 Justificativa do Curso; 2.4 Dispositivos 

legais e normativos; 3 ORGANIZAÇÃO DIDÁTICO -PEDAGÓGICA 3.1 Objetivos do Curso; 1.1 

Objetivo Gera; 3.1.2 Objetivos Específicos; 3.2 Perfil Desejável do Ingressante do Curso; 3.2.1 Perfil 

do Profissional; 3.2.2 Competências e Habilidades; 3.3 Dados do Curso; 3.3.1 Administração 

Acadêmica; 3.3.2 Funcionamento; 3.3.3 Formas de Ingresso; 3.4 Organização Curricular; 3.4.1 

Princípios norteadores da Estrutura Curricular; 3.4.2 EAD; 3.4.3 Integralização Curricular; 3.4.4 

Atividades Complementares de Graduação (ACGs); 3.4.5 Trabalho de Conclusão de Curso (TCC); 

3.4.6 Estágios; 3.4.7 Láurea Acadêmica; 3.4.8 Metodologias e Sistemas de Avaliações do Processo 

de Ensino e Aprendizagem; 3.5 Matriz Curricular: Componentes Curriculares obrigatórios e optativos; 

3.5.1 Componentes Curriculares obrigatórios e optativos; 3.6 Ementas dos Componentes Curriculares; 

4 RECURSOS; 4.1 Corpo Docente; 4.2 Corpo Discente; 4.3 Infraestrutura; .3.1 Laboratório de 

Pesquisa e Planejamento em Eventos – LAPPE; 4.3.2 Laboratório de Alimentos e Bebidas; 4.3.3 

Laboratório de Informática; 4.3.4 Laboratório de Pesquisa em Turismo (LATUR); 4.3.5 Laboratório de 

Hospedagem; 4.4 Biblioteca; 4.5 Grupo de Pesquisa; 4.5.1 O Grupo Interdisciplinar de Pesquisa em 

Eventos, Cultura e Comunicação – GIPECC; 4.5.2 O Grupo de Estudos em Turismo do Extremo Sul 

(GETES); 5 AVALIAÇÃO PERIÓDICA DO CURSO E DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM; 6 

BIBLIOGRAFIA e 10. ANEXOS. Voto do(a) Relator(a): a) Fundamentação: a documentação 

apresentada, relativa à solicitação de atualização do Projeto Pedagógico do Curso de Hotelaria - 

(PPC), encontra-se em conformidade com os trâmites da área, tendo ciência e aprovação da mesma, 

e da Universidade. b) Parecer: Tendo em vista o exposto, voto pela APROVAÇÃO da solicitação de 

atualização do Projeto Pedagógico do Curso de Hotelaria - (PPC) apresentada. Posto em votação o 

parecer 15/2021 da Câmara de Ensino foi aprovado por unanimidade pelos Conselheiros. c) Parecer: 

16/2021. Assunto: Solicitação de inclusão de disciplinas no novo QSL do Curso de Educação 

Física. Interessado(a): Prof.ª Leila Cristiane Finoqueto - Coordenadora do Curso de Educação Física. 

Relator(a): Evelin Melo Mintegui. Relatório: A Câmara de Ensino do Conselho do ICHI recebeu para 

análise e parecer a solicitação do Curso de Educação Física, no escopo de reforma curricular que 

unifica as formações de Bacharelado e Licenciatura, pela ata do Conselho de nossa unidade em que 

constasse o registro da aprovação da inserção de duas disciplinas no novo QSL do referido curso. São 

elas: HISTÓRIA DA CULTURA AFRO-BRASILEIRA E INDÍGENA, Código: 10653, Caráter: optativa; e 



  

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

 

 

 

Página 6 de 12 
Instituto de Ciências Humanas e da Informação - ICHI 

SOCIEDADE, EDUCAÇÃO E RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAIS, Código: 10776, Lotação: ICHI, Caráter: 

Optativa. A referida ata destina-se a compor o conjunto de documentos solicitados pela 

DIADG/PROGRAD para encaminhamento da alteração curricular. No material recebido tem-se: 

Memorando Solicitando Ata de reunião (141/2021): remetido pela Coordenação do Curso de 

Educação Física, datado de 12 de agosto de 2021, dirigido à Direção do ICHI, explicando a demanda 

pela aprovação das disciplinas acima discriminadas. Mensagem encaminhada via correio 

eletrônico: remetida pela Coordenação do Curso de Educação Física, dirigida à Direção do ICHI, que 

coloca a mesma demanda informada no documento anterior, mas menciona discussões precedentes 

acerca do assunto, registradas no Memorando 135/2019 e na Ata de Reunião 11/2019, do Conselho 

do ICHI, e que identifica que ainda não contam com a aprovação em ata das disciplinas mencionadas. 

Ata de reunião do Núcleo Docente Estruturante dos Cursos de História (s.n.): datada de 19 de 

agosto de 2021, em que o grupo considera a solicitação do Curso de Educação Física, pela inclusão 

da disciplina de “História da Cultura Afro-Brasileira e indígena”, com o caráter de optativa. O NDE 

dos Cursos de História esclarece que as disciplinas dessa natureza foram deslocadas para a Área de 

Sociologia, inclusive com a alocação de uma vaga para tanto, e que além disso, tal disciplina já foi 

extinta nos Cursos de História, de modo que não há possibilidade de oferta. Assim, encaminham a 

demanda para a Área de Sociologia. Ata de reunião ordinária da Área de Sociologia (07/2021): 

datada de 21 de agosto de 2021, que registra a discussão da proposta feita pelo Curso de Educação 

Física, e aprova o oferecimento das seguintes disciplinas: “Sociologia” – com essa nomenclatura e 

em novo formato (2 créditos, 30 horas, caráter obrigatório), tendo a seguinte ementa: “reflexão sobre 

as concepções de corporeidade e os fenômenos sociais da atualidade, a partir das diversas correntes 

do pensamento sociológico”; e “Sociedade, Educação e Relações Étnico-Raciais” (2 créditos, 30 

horas, caráter optativo). A Área de Sociologia solicita, no entanto, que as duas disciplinas sejam 

transferidas para o segundo semestre letivo, devido ao aumento da carga horária dos professores 

durante o primeiro. Memorando em resposta ao Memorando 141/2021 (198/2021): remetido pela 

Direção do ICHI, datado de 24 de agosto de 2021, informando as decisões contidas nas atas de reunião 

acima apresentadas (decisões das Áreas de História e Sociologia). Voto do(a) Relator(a): a) 

Fundamentação: a documentação apresentada demonstra a negociação entre a Coordenação do 

Curso de Educação Física e o ICHI, no sentido de adequar a demanda com a possibilidade de 

oferecimento das disciplinas pelo Instituto, sobretudo no que se refere à Área de Sociologia. b) Parecer: 

tendo em vista o exposto, voto pela APROVAÇÃO da inserção das disciplinas “Sociologia” (ainda 

sem código, 2 créditos, 30 horas, caráter obrigatório), e “Sociedade, Educação e Relações Étnico-

Raciais” (código 10776, 2 créditos, 30 horas, caráter optativo) no Quadro de Sequência Lógica do 

Curso de Educação Física, sendo seu oferecimento condicionado à alocação delas no segundo 

semestre letivo de cada ano. Posto em votação o parecer 16/2021 da Câmara de Ensino foi aprovado 

por unanimidade pelos Conselheiros. c) Parecer: 17/2021. Assunto: Indicação de docente para 

atuar na disciplina Diversidade Cultural e Relações Étnico- Raciais para o curso de Ciências 

EaD. Interessado(a): Prof. Dr. Eneilson Campos Fontes. Relator(a): Artur Henrique Franco Barcelos. 

Relatório: A Câmara de Ensino do Conselho do ICHI recebeu para análise e parecer a solicitação do 

Curso de Ciência EAD para que fosse indicado docente para para atuar na disciplina Diversidade 

Cultural e Relações Étnico- Raciais. Contém os seguintes documentos: 1) Memorando 189/2021 do 

EMEF à Direção do ICHI solicitando a indicação de docente para a disciplina Diversidade Cultural e 

Relações Étnico- Raciais; 2) Email do Prof. Dr. Elizardo Costa à Direção do ICHI informando que as 

professoras Lara Facioli e Andressa Soilo ministrarão a disciplina Diversidade Cultural e Relações 

Étnico-Raciais (10565D); e 3) Memorando 194/2021 ICHI do Diretor Eder Meier ao professor Eneilson 

Campos Fontes informando que a demanda foi atendida. Voto do(a) Relator(a): a) Fundamentação: A 

demanda foi encaminhada via memorando 189/2021 EMEF e foi atendida pela área de Sociologia do 
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ICHI. b) Parecer: Tendo em vista o exposto, voto pela APROVAÇÃO da indicação das professoras 

Lara Facioli e Andressa Soilo para ministrar a disciplina Diversidade Cultural e Relações Étnico-Raciais 

(10565D) no Curso de Ciência EAD do EMEF. Posto em votação o parecer 17/2021 da Câmara de 

Ensino foi aprovado por unanimidade pelos Conselheiros. d) Parecer: 18/2021. Assunto: Solicitação 

de inclusão de disciplina do ICHI ao QSL do curso de Oceanologia. Interessado(a): Prof. Dr. 

Fabrício Sanguinetti Cruz de Oliveira. Relator(a): Artur Henrique Franco Barcelos. Relatório: A Câmara 

de Ensino do Conselho do ICHI recebeu para análise e parecer a Solicitação de inclusão de disciplina 

do ICHI ao QSL do curso de Oceanologia Contém os seguintes documentos: 1) Memorando 152/2021 

do IO (12/08/2021) à Direção do ICHI solicitando a inclusão de disciplina 10776 - Sociedade, Educação 

e Relações Étnico-Raciais do ICHI ao QSL do curso de Oceanologia; 2) Ata da área de sociologia 

(20/08/2021) onde consta que a demanda foi aprovada pelos presentes, desde que se observe a 

mesma condição de que essa atividade seja ofertada no segundo semestre letivo; e 3) Memorando 

199/2021 do ICHI, da Direção da Unidade ao IO informando que a oferta da disciplina SOCIEDADE, 

EDUCAÇÃO E RELAÇÕES ÉTNICOS-RACIAIS (10776), caráter optativo, a partir de 2022/1, foi 

aprovada desde que a disciplina seja ofertada no segundo semestre letivo. Voto do(a) Relator(a): a) 

Fundamentação: A demanda foi encaminhada via memorando 152/2021 do IO e foi atendida pela área 

de Sociologia do ICHI. b) Parecer: Tendo em vista o exposto, voto pela APROVAÇÃO da inclusão da 

disciplina SOCIEDADE, EDUCAÇÃO E RELAÇÕES ÉTNICOS-RACIAIS (10776), caráter optativo, a 

partir de 2022/1, no QSL do curso de Oceanologia condicionada desde a que a disciplina seja ofertada 

no segundo semestre letivo. Posto em votação o parecer 18/2021 da Câmara de Ensino foi aprovado 

por unanimidade pelos Conselheiros. e) Parecer: 19/2021. Assunto: Análise e parecer de Projetos 

de Ensino. Interessado(a): Servidores ICHI. Relator(a): Ulisses Rocha de Oliveira. Relatório: 

Relatórios de Projetos: 1) Projeto: “Monitoria na Arqueologia: buscando autonomia e 

independência científica”. Número de registro: ENS - 1257.  Responsável: Beatriz Valladao Thiesen. 

Período de desenvolvimento: 01/08/2020 a 31/07/2021. Observações: O projeto teve como objetivo 

geral “Contribuir com a qualidade do ensino na graduação ao apoiar professor e estudantes no 

desenvolvimento do processo de ensino e aprendizagem” e como Objetivos específicos “Propiciar 

maior integração dos segmentos da Universidade, por meio da interação entre estudantes e 

professores nas atividades de ensino, pesquisa e extensão; Favorecer a relação docente/aluno 

tornando-a participativa e proveitosa, melhorando assim a qualidade do aprendizado dos estudantes; 

Estimular, em sala de aula, o debate a partir e em torno de conceitos e temas que constituem o 

conteúdo programático; Promover o relacionamento interpessoal entre docentes e discentes e entre 

discentespara discussão, elaboração e preparo de temas relacionados aos módulos, para auxiliarem 

de forma didática os alunos; Aproximar o trabalho de docência aos interesses dos alunos, criando 

canais de cooperação recíproca; Incentivar o trabalho crítico e criativo, bem como a necessária 

reflexão; Comprometer os alunos com a sua própria formação, de modo a qualificar o curso de 

graduação oferecido; Melhorar o planejamento e execução das atividades em sala de aula, em especial 

de seminários e trabalhos de pesquisa; Acompanhar e a assessorar as atividades desenvolvidas pelos 

alunos da disciplina, sobretudo aquelas de final de semestre. Auxiliar os discentes na compreensão da 

bibliografia das disciplinas – atividade onde os discentes encontram as maiores dificuldades. Auxiliar 

os discentes na realização de trabalhos práticos, em campo e laboratório; Aprofundar teoricamente os 

temas associados às disciplinas; Propiciar aos estudantes monitores a possibilidade de compartilhar 

com o professor a experiência da docência. Oferecer uma experiência prática na organização e 

planejamento de atividades de campo e de laboratório. Segundo o relatório, os objetivos foram 

alcançados em cerca de 70%. 2) Projeto: “Capacitando: Mediação como proposta de Inclusão 

Social”. Número de registro: ENS - 1451.  Responsável: Carla Imaraya Meyer de Felippe. Período de 

desenvolvimento: 03/08/2020 a 31/07/2021. Observações: o projeto teve como objetivo geral a 
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“Capacitação, na área de inclusão social de Mediadores que realizam estágios nos diversos setores 

da Prefeitura do Rio Grande – RS”. Segundo o relatório, os objetivos não foram alcançados. 3) Projeto: 

“Curso Diretrizes metodológicas para a produção do trabalho acadêmico no curso de Turismo 

- FURG”. Número de registro: ENS - 1471.  Responsável: Lígia Dalchiavon. Período de 

desenvolvimento: 17/08/2020 a 17/08/2021. Observações: o projeto teve como objetivo geral 

“Capacitar os acadêmicos no processo metodológico de investigação cientifica, preparando-os para a 

elaboração e formatação de textos e de trabalhos acadêmicos, além de melhor instrumentá-los para a 

realização de pesquisas”. Foram objetivos específicos do referido projeto:  Realizar o curso Diretrizes 

metodológicas para a produção do trabalho acadêmico no curso de Turismo FURG; - Trabalhar as 

técnicas, diretrizes, normas, modelos e formatos de construção e apresentação de diferentes trabalhos 

acadêmicos; - Aprofundar o conhecimento sobre os métodos de produção de conhecimento 

acadêmico; - Instrumentalizar o uso das Normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) 

na Plataforma Microsoft Word. - Proporcionar ao discente a reflexão crítica acerca do turismo como 

objeto de pesquisa; - Capacitar o aluno para o planejamento e elaboração do trabalho e da pesquisa 

científica; - Apresentar as normas de formatação do trabalho científico; - Estudar os métodos e técnicas 

de pesquisa aplicadas ao turismo e a hospitalidade. Segundo o relatório, os objetivos foram 

alcançados. 4) Projeto: “Pesquisa científica em Arquivologia: subsídios para o delineamento 

metodológico e estrutural de Trabalhos de Conclusão de Curso”. Número de registro: ENS - 1765.  

Responsável: Evelin Melo Mintegui. Período de desenvolvimento: 28/06/2021 a 02/07/2021. 

Observações: o projeto teve como objetivo geral “Promover espaço de discussão para a qualificação 

dos trabalhos de conclusão de curso”. Segundo o relatório, os objetivos foram alcançados. 5) Projeto: 

“Comunicação online”. Número de registro: ENS - 1911.  Responsável: Elisangela Gorete Fantinel. 

Período de desenvolvimento: 02/08/2021 a 13/08/2021. Observações: o projeto teve como objetivo 

geral “Desenvolver, de forma colaborativa, competências e habilidades de comunicação no espaço 

online, com vistas a contribuir no desenvolvimento pessoal e na formação do acadêmico”. São 

objetivos específicos do referido projeto:  Desenvolver habilidades e conhecimento do processo de 

comunicação no ambiente online. Segundo o relatório, os objetivos foram alcançados. 6) Projeto: 

“Treinamento currículo Lattes”. Número de registro: ENS - 1912.  Responsável: Evelin Melo 

Mintegui. Período de desenvolvimento: 23/07/2021 a 30/07/2021. Observações: o projeto teve como 

objetivo geral “Apresentar a Plataforma Lattes e o Currículo Lattes, uma de suas principais 

funcionalidades. O projeto não foi realizado devido ao apagão da Plataforma Lattes. Projetos de 

Ensino: 1) Projeto: “INSERÇÃO DE CARDÁPIO SAUDÁVEL EM EVENTOS INFANTIS POR MEIO 

DE ESTRATÉGIAS LÚDICAS”. Número de registro: ENS - 1924.  Responsável: Priscila Fernandes 

Carvalho de Melo. Período de desenvolvimento: 15/09/2021 a 15/11/2022. Observações: o projeto tem 

como objetivo geral a “Criação de cardápios variados para festas infantis com a inserção de uma 

alimentação mais saudável, utilizando estratégias lúdicas de apresentação dos alimentos”. São 

objetivos específicos do referido projeto:  Realizar pesquisa bibliográfica sobre a temática (eventos 

sociais - infantis, elaboração de cardápio, estratégias lúdicas) para apresentar a importância da 

inserção de alimentação saudável em eventos infantis por meio de estratégias lúdicas que podem ser 

utilizadas nos alimentos; Elaborar uma cartilha apresentando sugestões de alimentos saudáveis para 

eventos infantis, observando a faixa etária, horário e a temática do evento; Divulgar a cartilha para o 

corpo docente e discente dos cursos de eventos, hotelaria e turismo da FURG-SVP, posteriormente, 

para demais interessados com a temática envolvida na cartilha, como organizadores de eventos. 2) 

Projeto: “ESTAMOS NA NETFLIX! Santa Vitória do Palmar/RS como destino de locações para 

produções”. Número de registro: ENS - 1925.  Responsável: Priscila Fernandes Carvalho de Melo. 

Período de desenvolvimento: 15/09/2021 a 15/01/2022. Observações: o projeto tem como objetivo 

geral “Desenvolver um portfólio com possíveis locações para a captação de produções audiovisuais 
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locais e nacionais na região.” São objetivos específicos do referido projeto: Apresentar breve 

caracterização do turismo cinematográfico, benefícios econômicos e estratégias e ações de captação 

de produções audiovisuais; Reconhecer as possíveis locações e realizar o registro fotográfico; 

Descrever o ambiente ou atrativo, apresentando a história, horários de visitação e demais informações 

pertinentes; Elaboração do portfólio; Divulgar o material para o corpo docente e discente da FURG, 

assim como para as OGDs, produtores audiovisuais e Film Commissions nacionais. Voto do(a) 

Relator(a): a) Fundamentação: a documentação apresentada, está em conformidade com os trâmites 

da Instituição. Os relatórios de 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 19/2021 da Câmara de Ensino foi aprovado 

por unanimidade pelos Conselheiros. 4) Câmara de Extensão: a) Parecer: 11/2021. Assunto: 

Atividades de extensão. Relator(a): Vanderlise Machado Barão. Relatório: Relatórios de Projetos: 

A Câmara de Extensão do Conselho do ICHI recebeu para análise e parecer os relatórios de projetos 

abaixo apresentados: 1. Título do relatório: Projeto de Educação Patrimonial – PEP. Número de 

registro: EXT-1338. Responsável: Lígia Dalchiavon. Período de desenvolvimento: 17/08/2020 a 

17/08/2021. Observações: Ações relacionadas ao ensino sem recursos financeiros envolvidos. As 

atividades envolveram estudantes e comunidade local com intuito de desenvolver o interesse pelo 

patrimônio histórico de Santa Vitória do Palmar, a fim de sensibilizar a comunidade para a preservação 

e valorização da história e patrimônio locais. Os objetivos não foram 100% alcançados e algumas 

metodologias tiveram que ser adaptadas para a forma não presencial devido a pandemia de COVID-

19. Porém o projeto foi concluído com relativo sucesso. 2. Título do relatório: Cursos de Capacitação 

Profissional do Trade Turistico. Número de registro: EXT-1339. Responsável: Ligia Dalchiavon. 

Período de desenvolvimento: 17/08/2020 a 17/08/2021. Observações: Ações relacionadas a pesquisa 

e ensino sem envolvimento de recursos financeiros. O curso de propunha a capacitação profissional 

para a população local, porém não alcançou os objetivos por problemas de infraestrutura e falta de 

recursos. O curso não pode ocorrer pois havia sido planejado para a forma presencial e não houve 

como remodelar a proposta para formato online. A proposta está sendo adaptada para um novo projeto 

de extensão via plataforma Moodle, utilizando métodos EAD para aplicação em 2022. O relatório é 

inconcluso, porém não há porque exigir complementação já que o projeto não se desenvolveu. 3. Título 

do relatório: Corpo, ética e clínica 2: Autodefesa. Número de registro: EXT-1421. Responsável: Fábio 

Dal Molin. Período de desenvolvimento: 13/02/2021 a 03/07/2021. Observações: Não houve ações 

relacionadas nem envolveu recursos financeiros. Trata-se de um grupo de estudos que envolve 

profissionais da psicologia de diversos estados e cidades brasileiras, abordando temas referentes às 

populações alvo de genocídio. Foi concluído com sucesso. 4. Título do relatório: A interface entre a 

psicanálise e as ciências sociais parte 1: os textos sociológicos de Freud. Número de registro: EXT-

1422. Responsável: Fábio Dal Molin. Período de desenvolvimento: 03/02/2021 a 08/07/2021. 

Observações: Não há ações relacionadas e nem envolvimento de recursos financeiros. Trata-se de 

um grupo de estudos que discute a obra sociológica de Freud. Envolveu pesquisadores e estudantes 

de psicologia, sociologia, antropologia, letras e psicanálise de vários estados brasileiros. Foi concluído 

com sucesso. Voto do(a) Relator(a): a) Fundamentação: a documentação apresentada, está em 

conformidade com os trâmites da Instituição. b) Parecer: Tendo em vista o exposto, voto pela 

APROVAÇÃO de todos os relatórios. Posto em votação o parecer 11/2021 da Câmara de Extensão foi 

aprovado por unanimidade pelos Conselheiros. b) Parecer: 12/2021. Assunto: Atividades de 

extensão. Relator(a): Marcia Carvalho Rodrigues. Relatório: Projetos: A Câmara de Extensão do 

Conselho do ICHI recebeu para análise e parecer os projetos abaixo apresentados: 1. Título do 

projeto: Projeto de Educação Ambiental – PEA Mirim. Número de registro: EXT-1641. Responsável: 

Ligia Dalchiavon. Período de desenvolvimento: 15/09/2021 a 28/02/2022. Observações: o projeto tem 
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como objetivo geral tornar os participantes multiplicadores do saber, através da sensibilização sobre 

as questões ambientais atreladas ao turismo pela prática da Educação Ambiental. Apresenta 

justificativa, fundamentação teórica, metodologia, referências, equipe executora e cronograma de 

execução. 2. Título do projeto: Semana de defesas de TCC dos cursos de Turismo, de Hotelaria 

e de Eventos 2021/02. Número de registro: EXT-1606. Responsável: Renata Brauner Ferreira. 

Período de desenvolvimento: 15/09/2021 a 25/10/2021. Observações: o projeto tem como objetivo 

geral estimular a participação da comunidade acadêmica nas sessões públicas de defesa dos 

Trabalhos de Conclusão de Curso do Bacharelado em Turismo da FURG, Bacharelado em Hotelaria 

e Curso de Tecnologia em Eventos. Apresenta justificativa, metodologia, equipe executora e 

cronograma de execução. Relatórios de Projetos: A Câmara de Extensão do Conselho do ICHI 

recebeu para análise e parecer os relatórios de projetos abaixo apresentados: 1. Título do relatório: 

II Webinário de Pesquisas Científicas. Número de registro: EXT-1603. Responsável: Bruna Morante 

Lacerda Martins. Período de desenvolvimento: 07/07/2021 a 05/09/2021. Observações: de acordo com 

o relatório apresentado, os objetivos foram plenamente alcançados. Não foram gerados produtos a 

partir desta ação de extensão. 2. Título do relatório: Ciclo de palestras PET Turismo 2ª edição. 

Número de registro: EXT-1449. Responsável: Ligia Dalchiavon. Período de desenvolvimento: 

25/03/2021 a 31/08/2021. Observações: de acordo com o relatório apresentado, os objetivos foram 

plenamente alcançados. Foi publicado resumo sobre a ação desenvolvida na MPU 2020. Voto do(a) 

Relator(a): a) Fundamentação: a documentação apresentada, está em conformidade com os trâmites 

da instituição, não havendo impedimentos para a sua aprovação. b) Parecer: Tendo em vista o exposto, 

voto pela APROVAÇÃO das solicitações apresentadas. Posto em votação o parecer 12/2021 da 

Câmara de Extensão foi aprovado por unanimidade pelos Conselheiros. c) Parecer: 13/2021. 

Assunto: Atividades de extensão. Relator(a): Juliana Niehues Gonçalves de Lima. Relatório: 

Relatório dos Projetos: A Câmara de Extensão do Conselho do ICHI recebeu para análise e parecer 

os relatórios abaixo apresentados: 1. Título do Relatório: “História. Arte e Cultura: uma proposta de 

trabalho para a implementação da Lei 10.639/2003”. Número de registro: EXT - 899. Responsável: 

Carmem Gessilda Burgert Schiavon. Período de desenvolvimento:01/08/2020 a 31/07/2021. 

Observações: de abrangência regional, contou com a atuação, também, de 6 docentes, 31 discentes 

e teve como público alvo a comunidade externa: 26. O objetivo geral do Projeto foi de "   Desenvolver 

um Projeto de Cultura no ambiente escolar (Escolas Públicas) e na Universidade, destacando os 

elementos culturais afrobrasileiros presentes nos fazeres artísticos e nos elementos formadores da 

cultura brasileira". O Projeto, que teve o seu início previsto para 01/08/2020 e término em 31/07/2021, 

segundo o Relatório, teve o objetivo geral traçado alcançado.  Aponta que os objetivos específicos 

foram alcançados parcialmente (apontado como 90% de alcance), devido a insuficiência de tempo. O 

Projeto contou com as instituições parceiras: Prefeitura Municipal do Rio Grande - Secretaria de 

Município da Cultura Prefeitura Municipal do Rio Grande - Secretaria de Município da Educação. O 

relatório aponta como elemento novo ou inovador o desenvolvimento em formato online, os materiais 

elaborados como, por exemplo, apresentação de vídeo aulas, ficaram disponíveis à consulta do público 

participante deste Projeto. A Coordenadora relatou que não ocorreram mudanças durante a execução 

da proposta. 2. Título do Relatório: “Catálogo virtual de fontes de informação sobre saúde mental e 

intervenções psicológicas na pandemia de COVID-19”. Número de registro: EXT - 1251. Responsável: 

Beatriz Schmidt. Período de desenvolvimento: 08/06/2020 a 30/06/2021. Observações: De 

abrangência nacional, o objetivo geral do Projeto foi de desenvolver um catálogo virtual de fontes de 

informação sobre saúde mental e intervenções psicológicas na pandemia de COVID-19. Produtos 

gerados: Catálogo virtual de fontes de informação sobre saúde mental e intervenções psicológicas na 

pandemia de COVID-19 e Trabalho publicado:  Catálogo virtual de fontes de informação sobre saúde 

mental e intervenções psicológicas na pandemia de COVID-19. A Coordenadora do Projeto aponta 
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que todos os objetivos foram atendidos. 3. Título do relatório: “Quilomboteca”. Número de registro: 

EXT - 1297. Responsável:  Daniela Delias de Souza. Período de desenvolvimento: 01/08/2020 - 

contínuo. Observações: O objetivo geral do Projeto foi de desenvolver o dispositivo Quilomboteca 

como um instrumento permanente e itinerante direcionado prioritariamente à infância e embasado nos 

saberes tradicionais e civilizatórios africanos, os quais, ao incorporarem as pluralidades dos saberes, 

das vivências e dos costumes, construam uma educação com práticas antirracistas voltadas às escolas 

e comunidades. Segundo a Coordenadora os objetivos foram plenamente alcançados. 4. Título do 

relatório: “Núcleo de Estudos e Ações Inclusivas - NEAI”. Número de registro: EXT – 1310. 

Responsável: Carla Imaraya Meyer de Felippe. Período de desenvolvimento: 3/08/2020 a 30/07/2021. 

Observações: O Projeto teve o objetivo geral de viabilizar a acessibilidade e a permanência dos alunos 

com deficiência e/ou necessidade educativa específica (NEE) na FURG. Segundo a coordenação os 

objetos foram todos alcançados. 5. Título do relatório: “Núcleo de Estudos e Ações Inclusivas na 

Feira do Livro”. Número de registro: EXT – 890. Responsável: Carla Imaraya Meyer de Felippe. Período 

de desenvolvimento: 03/08/2020 a 30/07/2021. Observações: de abrangência local, o objetivo geral do 

Projeto foi de "Sensibilizar e informar como meio de promover a acessibilidade e inclusão social". O 

Projeto, segundo o Relatório, não teve nenhum dos objetivos traçados alcançados. A que tudo indica 

o Projeto não foi executado. Voto do(a) Relator(a): a) Fundamentação: a documentação apresentada, 

está em conformidade com os trâmites da Instituição. b) Parecer: Tendo em vista o exposto, voto pela 

APROVAÇÃO das solicitações apresentadas. Posto em votação o parecer 13/2021 da Câmara de 

Extensão foi aprovado por unanimidade pelos Conselheiros. 5) Câmara de Pesquisa: a) Parecer: 

05/2021. Assunto: Aprovação de Projetos e Relatórios de Pesquisa. Relator(a): Paulo Afonso Pires 

Junior. Relatório: Projetos: A Câmara de Pesquisa do Conselho do ICHI recebeu para análise e 

parecer o projeto abaixo apresentado: 1. Título do projeto: “A presença dos estudos críticos na 

Organização do Conhecimento: delineamentos epistemológicos e metodológico-

reivindicatórios”. Número de registro: PESQ - 1754. Responsável: Rafael Aparecido Moron Semidão. 

Período de desenvolvimento: a partir de 16/09/21 – contínuo. Observações: Delinear a presença de 

abordagens de estudos críticos na literatura de Organização do Conhecimento, oferecendo insumos 

teóricos e esclarecimentos conceituais aos interessados na temática. Relatório de Projetos: A 

Câmara de Pesquisa do Conselho do ICHI recebeu para análise e parecer os relatórios de projetos 

abaixo apresentados: 1. Título do relatório: “Arquivologia e memória: uma análise da literatura no 

Brasil”. Número de registro: PESQ - 1305. Responsável: Roberta Pinto Medeiros. Período de 

desenvolvimento: 01/08/2020 a 31/07/2021. 2. Título do relatório: “Os sentidos atribuídos à relação 

do trabalho com o processo saúde-doença pelos profissionais que atuam na Atenção Básica, 

na Estratégia em Saúde da Família, em Rio Grande/ RS”. Número de registro: PESQ - 1357. 

Responsável: Geruza Tavares D’Avila. Período de desenvolvimento: 01/08/2020 a 31/07/2021. 3. 

Título do relatório: “Constituição da identidade de mulheres que se autodeclaram lésbicas 

diante da invisibilidade social”. Número de registro: PESQ – 1421. Responsável: Geruza Tavares 

D’Avila. Período de desenvolvimento: 01/08/2020 a 30/07/2021. 4. Título do relatório: “Parentalidade 

e Coparentalidade em Famílias de Crianças com Microcefalia: Repercussões da Pandemia de 

COVID-19”. Número de registro: PESQ – 1466. Responsável: Beatriz Schmidt. Período de 

desenvolvimento: 31/08/2020 a 31/05/2021. Voto do(a) Relator(a): a) Fundamentação: a 

documentação apresentada, está em conformidade com os trâmites da Instituição. b) Parecer: Tendo 

em vista o exposto, voto pela APROVAÇÃO das solicitações apresentadas. Posto em votação o 

parecer 05/2021 da Câmara de Pesquisa foi aprovado por unanimidade pelos Conselheiros. b) 

Parecer: 06/2021. Assunto: Troca de titularidade na liderança do Núcleo de Análises Urbanas. 

Interessado(a): Solismar Fraga Martins. Relator(a): Paulo Afonso Pires Junior. Relatório: GRUPO DE 

PESQUISA: A Câmara de Pesquisa do Conselho do ICHI recebeu para análise e parecer a troca de 
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titularidade na liderança do grupo de pesquisa abaixo apresentado: 1. Nome do Grupo: “Núcleo de 

Análises Urbanas”. Líder 1: Solismar Fraga Martins. Informações: A liderança do grupo era exercida 

pelo professor César Martins até seu falecimento. Voto do(a) Relator(a): a) Fundamentação: a 

documentação apresentada, está em conformidade com os trâmites da Instituição. b) Parecer Tendo 

em vista o exposto, voto pela APROVAÇÃO da solicitação apresentada. Posto em votação o parecer 

06/2021 da Câmara de Pesquisa foi aprovado por unanimidade pelos Conselheiros. 6) Assuntos 

Gerais: a) Demandas da Coordenação de Geografia: 1) O coordenador do curso, Prof Ulisses 

Oliveira, informou que o atual representante de área, Prof Cristiano Quaresma de Paula, em função da 

eleição do PPGeo, passa a ser suplente da coordenação do programa no referido Conselho. Sendo 

assim, a Profª Juliana Cristina Franz será a representante titular da área junto ao Conselho e o Prof 

Solismar Fraga Martins será o suplente. 2) Foi constituída a comissão responsável  pelo processo de 

eleição da nova coordenação do curso de Geografia. Os membros são: Prof Cristiano Quaresma de 

Paula, Prof Solismar Fraga Martins e a discente Julia Leandro Ribeiro. b) Representação Discente 

no Conselho do ICHI: Foram eleitos para representar os estudantes junto ao Conselho: Andressa 

Eloany Brito Rebelo - curso de Bilbioteconomia, Thuani Corrêa Bonilha Silveira – curso de 

Biblioteconomia EAD e Mariana dos Santos Bastos – mestrado em Geografia. c) Uso dos modelos 

de documentos padronizados conforme a identidade visual da FURG: Foi solicitado que todos os 

documentos e atas emitidos pelos coordenadores e demais professores sigam os modelos disponíveis 

no Drive. c) Representação do ICHI na MPU: A Direção informou que a Profª Denise Maria Maciel 

Leão, coordenadora do NUTI - Núcleo Universitário da Terceira Idade, irá representar o ICHI na 20ª 

MPU. d) Alteração do Regimento Interno do ICHI: Ficou acordado entre os Conselheiros que na 

próxima terça-feira, 21/09/2021, será realizada uma reunião extraordinária com pauta única para 

analisar as alterações propostas no Regimento do ICHI. 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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