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CONSELHO DO INSTITUTO DE CIÊNCIAS HUMANAS E DA INFORMAÇÃO 
 

ATA 11/2021 
 

REUNIÃO ORDINÁRIA 
 
Aos dezenove dias do mês de outubro de 2021, às 15h00min., por webconferência na plataforma 

Google Meet, através do link  https://meet.google.com/ooy-wdos-ppi, a reunião ordinária do 

Conselho do Instituto de Ciências Humanas e da Informação foi iniciada com a presença dos seguintes 

membros: Roberta Pinto Medeiros, Marcia Carvalho Rodrigues, Pedro de Souza Quevedo Neto, 

Francisco das Neves Alves, Clediane Nascimento Santos, Fernando Hartmann, Elizardo Scarpati 

Costa, Bruna Morante Lacerda Martins, Ligia Dalchiavon, Daniela Barsotti Santos, Julia Silveira Matos, 

Éder Leandro Bayer Maier, Danilo Vicensotto Bernardo, Martin César Tempass, Geruza Tavares 

D’Avila, Cassiane de Freitas Paixão, Mayara Roberta Martins, Rodrigo Aquino de Carvalho, Luciene 

Cristina Imes Baptista, Cristiano Quaresma de Paula, Sarah Marroni Minasi, Adriana Kivanski de 

Senna, 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, Bibiana Schiavini Goncalves Toniazzo, Andressa Eloany Brito Rebelo, Mariana dos 

Santos Passos e Thuani Correa Bonilha Silveira. 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 passou a palavra para o Prof Cleber Palma Silva que fez uma apresentação sobre 

o Sistema de Gestão Ambiental – SGA da FURG, na sequência o TAE Daniel Pereira da Costa, da 

PROINFRA, também fez uma breve fala sobre o assunto. Encerrada a apresentação o Diretor iniciou 

a apresentação das indicações que estiveram sob a sua responsabilidade. 1) Indicações: a) 

Indicação 64/2021. Assunto: Aprovação ad referendum - Representação CPPAD. Relatório: 

Informo o Conselho do ICHI que aprovamos por ad referendum a indicação da professora Adriana 

Fraga da Silva como representante do ICHI na Comissão Permanente de Processo Administrativo 

Disciplinar - CPPAD. Conclusão: Se tiver objeção à aprovação por ad referendum da indicação da 

professora Adriana Fraga da Silva como representante do ICHI na CPPAD será registrado na ata. 

Posta em votação, a Indicação 64/2021 foi aprovada por unanimidade pelos Conselheiros. b) 

Indicação 65/2021. Assunto: Edital de seleção do PPGEO. Relatório: Recebi para análise e parecer 

o edital de seleção de discentes do Programa de Pós-graduação em Geografia para o ano de 2022. O 

edital está de acordo com as normas regimentais da FURG e regulamenta o processo de seleção na 

modalidade remota. Conclusão: Solicito aprovação do edital de seleção de discentes do PPGEO para 

o ano de 2022. Posta em votação, a Indicação 65/2021 foi aprovada por unanimidade pelos 

Conselheiros. c) Indicação 66/2021. Assunto: Processo de seleção de docente por tempo 

determinado (Geografia). Relatório: Recebi para análise e parecer o processo de seleção de docente 

por tempo determinado da área de Geografia, conforme edital 37, processo nº 23116.001664/2021-27. 

Sendo que foram homologadas 7 inscrições, entre as quais, 1 candidato não compareceu nas provas 

didáticas e de título, 1 candidato foi reprovado na prova didática e 5 candidatos concluíram o processo 

seletivo.  Nesse contexto, são mostrados os três candidatos com maior nota, que são: 1) IGOR DA 

SILVA KNIERIN (nota 7,65); 2) CAROLINE DUTRA BILHALVA (nota 7,50); 3) VINICIUS GENARO 

(nota 7,20). Conclusão: Solicito aprovação do processo de seleção de docente por tempo determinado 

da área de Geografia, conforme edital 37, processo nº 23116.001664/2021-27 e indico a contratação 

imediata do candidato aprovado, conforme a seguinte ordem: 1) IGOR DA SILVA KNIERIN (nota 7,65); 

2) CAROLINE DUTRA BILHALVA (nota 7,50); 3) VINICIUS GENARO (nota 7,20). Posta em votação, 

a Indicação 66/2021 foi aprovada por unanimidade pelos Conselheiros. 2) Câmara Administrativa: a) 

https://meet.google.com/ooy-wdos-ppi
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Parecer: 07/2021. Assunto: Alteração do NDE do Curso de Psicologia. Interessado(a): Prof. 

Fernando Hartmann. Relator(a): Professora Jussara Mantelli. Relatório: A Câmara Administrativa do 

Pleno do Conselho do ICHI recebeu para análise e parecer a documentação que trata da alteração do 

Núcleo Docente Estruturante - NDE do Curso de Psicologia - FURG. Constam da documentação 

recebida os seguintes documentos: E-mail remetido pela Coordenação do Curso de Psicologia, na 

pessoa do interessado, Prof. Fernando Hartmann, à secretaria administrativa do ICHI, solicitando a 

apreciação da alteração da coordenação e da substituição da Profª Marilene Zimmer no NDE do curso 

de Psicologia; ATA 19/08/2021 do Comitê Assessor e Núcleo Docente Estruturante do Curso de 

Psicologia. Voto do(a) Relator(a): a) Fundamentação: O Coordenador do Curso de Psicologia, Prof. 

Fernando Hartmann, solicitou via e-mail as mudanças no NDE do referido curso, objeto de análise 

desta Câmara.  Assim, o Prof. Lucas Neiva deixa de ser o presidente do NDE, passando a assumir a 

função, o Prof. Fernando Hartmann e a Profª Beatriz Schmidt passa a compor o NDE no lugar da Profª 

Marilene Zimmer. b) Parecer: A relatora, 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 presidência e da substituição de membro do 

Núcleo Docente Estruturante do Curso de Psicologia da FURG. Posto em votação o parecer 07/2021 

da Câmara Administrativa foi aprovado por unanimidade pelos Conselheiros. b) Parecer: 08/2021. 

Assunto: Relatório de Afastamento para Mestrado. Interessado(a): Bibiana Schiavini Gonçalves 

Toniazzo. Relator(a): Sibelle Cardia Nunes Cruz. Relatório: A Câmara Administrativa do Conselho do 

ICHI recebeu para análise e parecer a solicitação da TAE Bibiana Schiavini Gonçalves Toniazzo, 

mestranda no Programa de Pós-Graduação Profissionalizante em Patrimônio Cultural da Universidade 

Federal de Santa Maria – UFSM. No material recebido tem-se: O relatório nº 4 referente ao 1º semestre 

de 2021 de afastamento para qualificação – nível mestrado; Ata de defesa da dissertação. Voto do(a) 

Relator(a): a) Fundamentação: O relatório apresenta os dados da TAE, as disciplinas cursadas no 

semestre, a participação em eventos, o número de créditos cursados 30, o número de créditos 

restantes para integralização - nenhum, situação da dissertação – elaborando o relatório final, assunto 

e desenvolvimento da dissertação, avaliação da orientadora Profª Drª Marta Rosa Borin, a qual julga o 

período relatado como “muito bom” e a conclusão do curso ocorreu em 10/09/2021. b) Parecer: Tendo 

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

08/2021 da Câmara Administrativa foi aprovado por unanimidade pelos Conselheiros. c) Parecer: 

09/2021. Assunto: Processo eleitoral para o cargo de coordenação do Curso de Pós-Graduação 

em Arquivos Permanentes, mandato 2021/2023. Interessado(a): Profª Luciana Souza de Brito. 

Relator(a): Professora Jussara Mantelli. Relatório: A Câmara Administrativa do Conselho do ICHI 

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

pós-graduação em arquivos permanentes. No material recebido consta: Documento encaminhando ao 

Conselho do ICHI com o resultado do processo eleitoral para a escolha de coordenador e coordenador 

adjunto do Curso de Arquivos Permanentes, contendo como anexo o edital com as normas, o 

cronograma referente ao pleito, formulário de inscrição, Ata 01/2021 contendo a homologação da 

chapa inscrita, listagem de eleitores aptos a votar; Relatório dos votantes; Extrato do sistema de 

consultas da FURG com o resultado final da votação. Ata 02/2021 contendo o resultado da eleição 

para concorrer à Coordenação do Curso de Pós-Graduação em Arquivos Permanentes- mandato 

2021/2023. Voto do(a) Relator(a): a) Fundamentação: A comissão eleitoral, presidida por Rafael 

Aparecido Moron Semidão - Docente (Presidente); Mateus de Moura Rodrigues – Docente e Paulo 

Ricardo de Souza Soares (representante discente), foi designada pela portaria nº 1755/2021 do ICHI, 

relata que o processo de eleição transcorreu regido por edital aprovado no Núcleo Docente 

Estruturante do Curso de Pós-Graduação em Arquivos Permanentes em reunião ordinária do 23 de 

agosto de 2021. O referido edital contém as normas para o processo eleitoral, bem como seu 
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cronograma. O prazo de inscrição das chapas deu-se entre os dias 01 e 03 de setembro e a divulgação 

da abertura do pleito deu-se em 06 de setembro de 2021. Segundo o relatório, apenas uma chapa se 

inscreveu, sendo a mesma composta pela Prof.ª Luciana Souza de Brito (coordenadora) e pela Prof ª. 

Evelin Melo Mintegui (coordenadora adjunta). A divulgação da chapa ocorreu entre 13 e 15  de 

setembro. Tendo transcorrido os prazos de impugnação e campanha, a votação ocorreu dia 16 de 

setembro. De acordo com os relatórios de votantes e do extrato do sistema de consultas da FURG 

com o resultado final da votação, houveram 3 discentes e 5 docentes votantes, totalizando 8 votantes. 

Todos os 8 votos foram em favor da Chapa única, sendo esta considerada eleita. A divulgação do 

resultado final e encaminhamento dos documentos ao Conselho do ICHI para a homologação ocorreu 

no dia 23 de setembro de 2021, data em que a comissão eleitoral foi extinta. b) Parecer: A relatora, de 

posse da documentação apresentada, e estando a mesma de acordo com as exigências, vota pela 

APROVAÇÃO do processo eleitoral para a Coordenação do Curso de Pós-Graduação em Arquivos 

Permanentes, eleita para o mandato 2021/2023, composta pela Prof.ª Luciana Souza de Brito 

(coordenadora) e pela Prof.ª Evelin Melo Mintegui (coordenadora adjunta). Posto em votação o parecer 

09/2021 da Câmara Administrativa foi aprovado por unanimidade pelos Conselheiros. d) Parecer: 

10/2021. Assunto: Credenciamento como Professora Colaboradora no Programa de Pós-

Graduação em Ciência da Informação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (PPGCIN 

– UFRGS). Interessado(a): Prof. Dra. Evelin Melo Mintegui. Relator(a): Geruza Tavares D’Avila. 

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

de credenciamento da profa. Prof. Dra. Evelin Melo Mintegui como professora colaboradora no 

Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação - mestrado acadêmico, da Universidade 

Federal do Rio Grande do Sul (PPGCIN – UFRGS), no período referente ao quadriênio 2021-2025. No 

material recebido tem-se: Solicitação para o credenciamento; Ata 18/2021 da reunião ordinária do 

Comitê Assessor Do Curso De Arquivologia de 16 de setembro de 2021, e Solicitação de 

Credenciamento de Docente no PPGCIN – UFRGS, de 23 de setembro de 2021. Voto do(a) Relator(a): 

a) Fundamentação: A documentação apresentada, relativa ao credenciamento de docente em 

programa de pós-graduação, está em conformidade com os trâmites da Instituição, desde que não 

haja prejuízo às atividades desenvolvidas no ICHI e na FURG. A ata 18/2021 atesta a ciência e a 

aprovação do Comitê Assessor do curso de Arquivologia da FURG e a Solicitação de Credenciamento 

de Docente indica a categoria como “colaboradora” e o período de atuação refere-se ao quadriênio 

2021-2025 (Início em 23/09/2021 e fim em 23/09/2025). b) Parecer: Tendo em vista o exposto voto 

pela APROVAÇÃO da solicitação apresentada desde que não haja prejuízo às atividades 

desenvolvidas no ICHI e na FURG. Posto em votação o parecer 10/2021 da Câmara Administrativa foi 

aprovado por unanimidade pelos Conselheiros. e) Parecer: 11/2021. Assunto: Aprovação do 

Formulário de abertura de Edital para concurso público, docente Magistério Superior, e da 

Tabela de Pontuação de Títulos. Interessado(a): Cursos de Geografia. Relator(a): Roberta Pinto 

Medeiros. Relatório: A Câmara Administrativa do Conselho do ICHI recebeu para análise e parecer a 

solicitação de aprovação do formulário de abertura de edital e da tabela de pontuação dos títulos. No 

material recebido tem-se: Ata do Núcleo Docente Estruturante e Comitê Assessor dos Cursos de 

Geografia (Bacharel e Licenciatura), do dia 27 de setembro de 2021; consta na primeira pauta da 

reunião Aprovação do Formulário de abertura de Edital para Concurso Publico, de cargo efetivo, 

da Carreira Docente do Magistério Superior, mediante processo, dirigido à PROGRAD (ANEXO 

1) e da tabela de EXAME DOS TÍTULOS (ANEXO 2). O formulário, aproveitado de Edital prévio, foi 

discutido em reunião anterior, realizada no início do dia 10 de setembro, sendo lido e aprovado. Já a 

tabela de pontuação foi novamente discutida e passou por ajustes. O Formulário consta nas páginas 

2 e 3, e a Tabela nas páginas 4 a 6 da referida ata. Formulário de abertura de Edital para concurso 

público – cargo efetivo; no qual consta o número de vaga, a origem da vaga, área do conhecimento 
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em Geografia Humana, em regime de trabalho de 40/DE, para as seguintes matérias/disciplinas: Teoria 

da Geografia; Geografia Política e Geopolítica; Geografia Econômica; Planejamento Regional. A 

titulação mínima exigida é doutorado com Títulos pontuados no Exame dos títulos: Graduação em 

Geografia com Doutorado em Geografia (detalhamento das áreas correlatas, por exemplo: doutorado 

em matemática, ou doutorado em ciências, ou doutorado em matemática aplicada ou mestre em 

matemática aplicada ou mestre em ciências ou mestre em educação). As provas serão nas 

modalidades escrita e didática. A realização do concurso ocorrerá no Campus Carreiros da FURG. E 

o número de dias para a inscrição será de até 20 dias úteis. Consta a indicação dos membros da Banca 

Examinadora com membros internos, externos e suplentes, e por fim, o Programa das provas com 13 

pontos. Tabela de Títulos. Voto do(a) Relator(a): a) Fundamentação: a documentação apresentada, 

relativa à abertura de Edital para concurso público, cargo efetivo para o Magistério Superior e a Tabela 

de Pontuação de Títulos está em conformidade com os trâmites da Instituição, e atesta a ciência e a 

aprovação do Comitê Assessor dos Cursos de Geografia, bem como o Núcleo Docente Estruturante, 

conforme a Ata de Reunião do dia 27 de setembro de 2021. No entanto, sugere-se alguns ajustes 

tanto no Formulário de abertura de edital: Quantidade de vagas: retirar o que consta entre parênteses 

= (por extenso). Classe Adjunto A, Nível 1, consta apenas Classe Adjunto. Regime de trabalho: 40 

horas/ DE. Títulos pontuados no exame de títulos: retirar o que consta entre parênteses = 

(detalhamento das áreas correlatas, por exemplo: doutorado em matemática, ou doutorado em 

ciências, ou doutorado em matemática aplicada ou mestre em matemática aplicada ou mestre em 

ciências ou mestre em educação). b) Parecer: Tendo em vista o exposto, voto pela APROVAÇÃO da 

solicitação da aprovação do Formulário de abertura de edital para concurso efetivo, cargo magistério 

superior e da Tabela de Pontuação de Títulos. Posto em votação o parecer 11/2021 da Câmara 

Administrativa foi aprovado por unanimidade pelos Conselheiros. 3) Câmara de Ensino: a) Parecer: 

20/2021. Assunto: Pré-requisito da disciplina Libras I para a disciplina de Libras II. 

Interessado(a): Instituto de Letras e Artes (ILA). Relator(a): Evelin Melo Mintegui. Relatório: A Câmara 

de Ensino do Conselho do ICHI recebeu para análise e parecer solicitação de aprovação de alteração 

no pré-requisito relacionado às disciplinas de Libras ofertadas pelo ILA ao ICHI e outras unidades 

acadêmicas. No material recebido tem-se: Memorando (112/2021): remetido pelo Instituto de Artes e 

Letras (ILA), datado de 23 de setembro de 2021, dirigido à Direção do ICHI e outras unidades 

acadêmicas, informando a necessidade de inclusão do pré-requisito de Libras I (código 06497) para a 

realização de matrícula na disciplina de Libras II (código 06498), tendo em vista evitar que os 

estudantes se matriculem simultaneamente nas duas disciplinas. O ILA solicita que a alteração seja 

considerada, aprovada e registrada em ata. Voto do(a) Relator(a): a) Fundamentação: a solicitação 

feita pelo ILA não trouxe nenhuma informação sobre aspectos didáticos que justificassem a 

necessidade da subsequência das Libras I e Libras II. No entanto, na leitura das ementas, depreende-

se que há justificativa para inclusão do pré-requisito mencionado. Segue o teor de tais ementas: Libras 

I: “Fundamentos linguísticos e culturais da Língua Brasileira de Sinais - Libras. Desenvolvimento de 

habilidades básicas expressivas e receptivas em Libras para promover a comunicação entre seus 

usuários. Introdução à Estudos Surdos”; Libras II: “A Língua Brasileira de Sinais - Libras: características 

básicas da fonologia. Emprego das Libras em situações discursivas formais: vocabulário, morfologia, 

sintaxe e semântica. Prática do uso de Libras em situações discursivas mais formais.” b) Parecer: 

tendo em vista o exposto, voto pela APROVAÇÃO da inclusão do pré-requisito da disciplina de Libras 

I para a disciplina de Libras II, ambas oferecidas pelo ILA ao ICHI. Posto em votação o parecer 20/2021 

da Câmara de Ensino foi aprovado por unanimidade pelos Conselheiros. b) Parecer: 21/2021. 

Assunto: Relatório de Projetos de Ensino. Relator(a): Elisângela Gorete Fantinel. Relatório: 

Relatório de Projetos. A Câmara de Ensino do Conselho do ICHI recebeu para análise e parecer os 

Relatórios de Projetos abaixo apresentados: 1. Título do relatório: “Oficinas \Se liga na Biblio\". 
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Número de registro: ENS – 1440. Responsável: Profa. Angélica Conceição Dias Miranda. Período de 

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

“Desenvolver oficinas de informação para os alunos dos cursos de graduação da Universidade Federal 

do Rio Grande – FURG”, que contou com a parceria do ICHI - Instituto de Ciências Humanas e da 

Informação, do IE - Instituto de Educação e do ILA - Instituto de Letras e Artes. De acordo com o 

relatório, o projeto alcançou plenamente os seus objetivos e teve a participação total 120 pessoas 

sendo estas compostas por 10 docentes, 10 TAEs, 50 discentes da FURG e 50 participantes da 

comunidade externa. 2. Título do relatório: “Geografia Física / 3 disciplinas”. Número de registro: 

ENS – 1618. Responsável: Prof. Éder Leandro Bayer Maier. Período de desenvolvimento: 15/03/2021 

a 31/05/2021. Observações: O projeto foi contemplado com o Edital de Monitoria do segundo semestre 

2020, e contou com a atuação de dois bolsistas. De acordo com o relatório o projeto teve como objetivo 

geral auxiliar, por meio da monitoria, “os docentes nas atividades do ensino remoto e realizar 

atendimentos (tira dúvidas) em sala de aula virtual.” De acordo com o relatório, o projeto alcançou 

plenamente os seus objetivos, e teve a participação total 103 pessoas, sendo estas compostas por 03 

docentes e 100 discentes. 3. Título do relatório: 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 teve como objetivo geral, a partir 

da definição da monitoria, “[...] auxiliar os alunos com atividades extraclasse que possibilite um maior 

aprofundamento e entendimento do conteúdo trabalhado em sala de aula.” De acordo com o relatório, 

o projeto alcançou plenamente os seus objetivos e teve a participação total 26 pessoas sendo estas 

compostas por 01 docente e 25 discentes da FURG. 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 21/2021 da Câmara de Ensino foi aprovado por unanimidade pelos Conselheiros. c) Parecer: 

22/2021. Assunto: Análise e parecer de Projetos de Ensino. Interessado(a): Servidores ICHI. 

Relator(a): Artur Henrique Franco Barcelos. Relatório: 1) Relatório - Projeto: “Monitoria Remota de 

Psicologia Social – Curso de Biblioteconomia”. Número de registro: ENS - 1766.  Gerusa Tavares 

D’Avila. Período de desenvolvimento: 23/06/2021 a 22/09/2021. Observações: o projeto teve como 

objetivo geral “Apresentar a psicologia social resgatando sua história e suas principais tendências 

contemporâneas”. Foram objetivos específicos do referido projeto:  Compreender algumas temáticas 

tradicionais e emergentes nesse campo de conhecimento, visando à compreensão dos fenômenos 

psicológicos e psicossociais e ao entendimento dos processos de socialização e de comunicação. 2) 

Projeto: “Monitoria das disciplinas Estudos de Uso e Usuários da Informação e Editoração Impressa 

e Eletrônica ”. Número de registro: ENS - 1839.  Responsável: Angélica Conceição Dias Miranda. 

Período de desenvolvimento: 21/06/2021 a 31/10/2021. Observações: o projeto teve como objetivo 

geral “Compartilhar saberes a partir da disciplina de Editora impressa e eletrônica”. Foram objetivos 

específicos do referido projeto: Facilitar a compreensão do conteúdo teórico e prático relativo aos 

processos editorais através da editoração científica ; Propiciar a inclusão de todos acadêmicos das 

disciplinas no uso da tecnologia da informação, através da Plataforma Open Journal System (OJS) - 

sistema que permite a criação e editoração dos processos editoriais no mundo. 3) Projeto: “Princípios 

arquivísticos e a disciplina de Fundamentos de Arquivologia”. Número de registro: ENS - 1906.  

Responsável: Roberta Pinto Medeiros. Período de desenvolvimento: 09/07/2021 a 31/08/2021. 

Observações: o projeto teve como objetivo geral “Contribuir no aprendizado dos estudantes do curso 

de Arquivologia a partir da experiência de outros profissionais da área, com vistas a fortalecer o ensino-

aprendizado ao conteúdo da disciplina de Fundamentos de Arquivologia”. Foram objetivos específicos 

do referido projeto: Propiciar o aprendizado de conteúdos específicos que complementam o que é 

trabalhado em aula a partir da relação didática entre teoria e prática; Realizar as palestras on-line de 



  

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

 

 

 

Página 6 de 11 
Instituto de Ciências Humanas e da Informação - ICHI 

forma a promover meios de diálogo entre palestrantes e os estudantes; Elaborar certificação para os 

participantes e para o palestrante. 4) Projeto: Relatos de experiência: arquivistas e funções 

arquivísticas. Número de registro: ENS – 1909. Responsável Evelin Melo Mintegui. Período de 

desenvolvimento: 01/08/2021 a 31/08/2022. Observações: o projeto teve como objetivo geral: Criação 

de conteúdo didático a ser disponibilizado na Disciplina Arquivista Formação e Perfis Profissionais do 

Curso de Arquivologia. Foram objetivos específicos do projeto: Oferecer a oportunidade aos 

estudantes de conhecer distintos perfis profissionais e ocupacionais da profissão de arquivista; 

Oportunizar acesso assíncrono aos conteúdos por meio do AVA FURG. 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 22/2021 da Câmara de Ensino foi aprovado 

por unanimidade pelos Conselheiros. d) Parecer: 23/2021. Assunto: Análise e parecer de Projetos 

de Ensino. Interessado(a): Servidores ICHI. Relator(a): Ulisses Rocha de Oliveira. Relatório: 1) 

Projeto: “Treinamentos SIB para o Curso de Arquivologia”. Número de registro: ENS - 1940.  

Responsável: Evelin Melo Mintegui. Período de desenvolvimento: 08/11/2021 a 10/12/2021. 

Observações: o projeto tem como objetivo geral “Promover treinamentos sobre o Portal Periódicos e a 

Plataforma Lattes”. São objetivos específicos do referido projeto:  Apresentar cada um dos serviços e 

suas principais funcionalidades. Promover espaço para discussão e dúvidas sobre os serviços 

referidos. 2) Projeto: “Monitoria remota de Psicologia Social no segundo semestre letivo de 

2021”. Número de registro: ENS - 1941.  Responsável: Geruza Tavares D Avila. Período de 

desenvolvimento: 08/11/2021 a 23/02/2022. Observações: o projeto tem como objetivo geral 

“Problematizar conceitos abrangentes em Psicologia Social, desde estudos na origem dessa disciplina, 

bem como conceitos emergentes”. São objetivos específicos do referido projeto: Refletir sobre os 

conceitos percepção social, atitude, atribuição de causalidade, representações sociais, poder, 

ideologia e alienação e, Refletir sobre os processos de inclusão e exclusão, os estudos de 

discriminação e preconceito e, movimentos sociais e políticas públicas. 3) Projeto: “Trajetórias 

laborais de ingressantes”. Número de registro: ENS - 1942.  Responsável: Geruza Tavares D Avila. 

Período de desenvolvimento: 20/10/2021 a 25/02/2022. Observações: o projeto tem como objetivo 

geral “Propiciar o desenvolvimento de práticas grupais online a partir da problematização das 

trajetórias laborais”. São objetivos específicos do referido projeto: Conhecer a trajetória educacional 

dos estudantes da Furg; Dialogar sobre as redes de relações sociais que os/as estudantes da Furg 

participam; Identificar os projetos de vida e laborais dos estudantes da Furg e, Dialogar sobre a 

Universidade brasileira junto aos estudantes da Furg e àqueles/as estudantes que pretendem nela 

estudar. 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 23/2021 

da Câmara de Ensino foi aprovado por unanimidade pelos Conselheiros. 4) Câmara de Extensão: a) 

Parecer: 14/2021. 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: Vida com consciência, 

coragem e amor. Número de registro: EXT-127. Responsável: Paulo Gomes de Souza Filho. Período 

de desenvolvimento: 10/05/2018 com duração de 7 meses. Observações: Sem ações relacionadas e 

sem recursos financeiros envolvidos. As atividades envolveram estudantes, servidores e comunidade 

local que participaram de encontros periódicos que tinham como objetivo promover conexões consigo 

mesmo e com os outros. Tratava-se de um curso de psicoterapia e nesses encontros houve o 
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desenvolvimento pessoal e profissional dos participantes, intercambiando psicologia e filosofia. Os 

objetivos foram 90% alcançados e o curso foi concluído com relativo sucesso. 2. Título do relatório: 

Biblioteca Nacional: imersão dos alunos do curso de Biblioteconomia da FURG. Número de registro: 

EXT-1070. Responsável: Claudio Renato Moraes da Silva. Período de desenvolvimento: 30/11/2019. 

Observações: Não havia ações relacionadas nem recursos financeiros. A atividade proposta se seria 

uma visita guiada na Biblioteca Nacional no RJ, porém a atividade não pode ser efetivada por falta de 

recursos. O objetivo era contribuir para a qualidade do ensino em biblioteconomia na FURG, mas estes 

não foram alcançados já que o projeto não se desenvolveu. 3. Título do relatório: As interfaces entre 

a psicanálise e as ciências sociais. Parte 2: autores contemporâneos. Número de registro: EXT-1510. 

Responsável: Fábio Dal Molin. Período de desenvolvimento: 24/06/2021 a 21/10/2021. Observações: 

Não houve ações relacionadas nem envolveu recursos financeiros. Trata-se de um grupo de estudos 

com encontros semanais de 3h de duração efetivado por plataforma online, que envolve profissionais 

da psicologia e estudantes de graduação e pós graduação. O objetivo do curso era discutir textos 

contemporâneos com interface entre psicanálise e sociologia. Foi concluído com sucesso, terminando 

antes do prazo previsto e atingindo 100% dos objetivos. 4. Título do relatório: Morphonautas: a 

interpretação dos sonhos. Número de registro: EXT-1511. Responsável: Fábio Dal Molin. Período de 

desenvolvimento: 25/06/2021 a 22/10/2021. Observações: Não há ações relacionadas e nem 

envolvimento de recursos financeiros. Trata-se de um grupo de estudos que discute leituras e estudos 

sobre sonhos e a obra de Freud. O Projeto Morphonautas trata-se de um blog e as discussões são 

realizadas por plataforma online. O objetivo do curso era exercitar a capacidade de interpretar sonhos 

e produzir textos. Foi concluído com sucesso, terminando antes do prazo e atingindo 100% dos 

objetivos. 5. Título do Relatório: Segunda Oferta: escrever pra que? Possibilidades de uso e formação 

pela escrita no âmbito acadêmico. Número de registro: EXT-1529. Responsável: Lara Roberta 

Rodrigues Facioli. Período de desenvolvimento: 14/06/2021 a 01/09/2021. Observações: Sem ações 

relacionadas nem recurso financeiro. Trata-se de um curso que envolveu comunidade acadêmica e 

externa, em sala virtual e serviu para o aprendizado da escrita cientifica e acadêmica. Houve inscrições 

em uma primeira etapa e numa segunda etapa encontros por plataforma online. Alcançou 100% dos 

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

conformidade com os trâmites da Instituição e atende a demanda da extensão. b) Parecer: Tendo em 

vista o exposto, voto pela APROVAÇÃO de todos os relatórios. Posto em votação o parecer 14/2021 

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

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: Seminário Turismo, Cultura e Gestão – a trajetória do ensino 

superior público do turismo no Rio Grande do Sul. 1a edição. Número de registro: EXT-1658. 

Responsável: Mayara Roberta Martins. Período de desenvolvimento: 20/10 a 21/12/2021. 

Observações: o projeto tem como objetivo geral promover um espaço virtual de relatos, debates e 

construção do conhecimento no campo do turismo e suas interfaces, buscando a integração entre as 

instituições de ensino superior públicas do turismo no estado do Rio Grande do Sul, a saber: FURG, 

UNIPAMPA, UFPEL e UFSM. Apresenta objetivos específicos, justificativa, fundamentação teórica, 

metodologia, referências, equipe executora e cronograma de execução. 2. Título do projeto: III 

Colóquio do PPGH/FURG. Número de registro: EXT-1660. Responsável: Jose Carlos da Silva 

Cardozo. Período de desenvolvimento: 20/10 a 10/12/2021. Observações: o projeto tem como objetivo 

geral promover novas possibilidades de construção e produção do conhecimento histórico, a partir de 

palestras relacionadas às linhas de pesquisa do PPGH/FURG, que discutam temáticas de História 

Local e contribuem para a visibilidade de indivíduos, grupos ou comunidades silenciados e/ou 

excluídos da memória coletiva/social. Apresenta objetivos específicos, justificativa, fundamentação 
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teórica, metodologia, referências, equipe executora e cronograma de execução. 3. Título do projeto: 

As interfaces entre a psicanálise e as ciências sociais parte 3: Patologias do social. Número de 

registro: EXT-1661. Responsável: Fabio dal Molin. Período de desenvolvimento: 11/11/2021 a 

11/02/2022. Observações: o projeto tem como 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. Apresenta objetivos específicos, justificativa, fundamentação teórica, metodologia, 

referências, equipe executora e cronograma de execução. Necessário indicar a carga horária do 

coordenador, no item 2.14 Equipe executora. 4. Título do projeto: POV: fanficando - As fanfics 

como instrumentos para a promoção de saúde mental. Número de registro: EXT-1668. 

Responsável: Leticia Langlois Oliveira. Período de desenvolvimento: 08/11/2021 – 08/03/2022. 

Observações: o projeto tem como objetivo geral estimular a conversa e a reflexão de temas pertinentes 

à adolescência, propiciando um espaço para o debate e a troca de experiências. Apresenta objetivos 

específicos, justificativa, fundamentação teórica, metodologia, observações, referências, equipe 

executora e cronograma de execução. Necessário indicar a data de encerramento do projeto nos itens 

2.2.2 Fim e 2.14 Equipe executora. Voto do(a) Relator(a): a) Fundamentação: os projetos EXT-1658 e 

EXT-1660 estão em conformidade com os trâmites da instituição, não havendo impedimentos para a 

sua aprovação. Os projetos EXT-1661 e EXT-1668 necessitam de ajustes, os quais foram apontados 

pela relatora. b) Parecer: Tendo em vista o exposto, voto pela APROVAÇÃO das solicitações 

apresentadas, condicionadas às correções indicadas. Posto em votação o parecer 15/2021 da Câmara 

de Extensão foi aprovado por unanimidade pelos Conselheiros. c) Parecer: 16/2021. Assunto: 

Atividades de extensão. Relator(a): Anselmo Alves Neetzow. Relatório: A Câmara de Extensão do 

Conselho do ICHI recebeu, para análise e parecer, o projeto de extensão abaixo elencado: EXT-1555, 

Diálogos com o LATUR e Divulgação Científica em Mídias Sociais de responsabilidade da Profª Mayara 

Roberta Martins, período de execução: Início: 01/08/2021 e Final: 31/07/2022. Voto do(a) Relator(a): 

a) Fundamentação: Trata-se de projeto de extensão de responsabilidade da Professora Mayara 

Roberta Martins e tem como colaboradores João Pedro Barbosa Alvarinho, Bruna Morante Lacerda 

Martins e Sandra Dalila Corbari. O projeto tem por objetivos a realização de seminários on-line, com 

convidados externos e internos da FURG, com a finalidade de dialogar sobre as práticas de pesquisa, 

ensino e extensão e com a potencialização delas na utilização de mídias sociais para a divulgação. 

Por fim, o enfoque dado ao projeto está relacionado com os cursos de Bacharelado em Turismo, 

Bacharelado em Hotelaria e Tecnologia em Eventos lotados no Campus da FURG Santa Vitória do 

Palmar. O projeto prevê melhorias na infraestrutura institucional, uma vez que, tem o apoio de dois 

laboratórios, nomeadamente, Laboratório de Pesquisa e Planejamento em Eventos (LAPPE), 

Laboratório de Alimentos e Bebidas (Lab A e B) e Laboratório de Hospedagem (LAHOSP). Após 

análise foi verificado que o projeto está de acordo com os padrões da Universidade Federal do Rio 

Grande, apresentando de forma clara o tripé ensino-pesquisa-extensão, apresentando todos os passos 

da execução, bem como, uma mudança de data de uma das palestras para melhor atender aos 

interesses do projeto. b) Parecer: Tendo em vista o exposto, votamos pela aprovação do projeto de 

extensão acima descrito. Posto em votação o parecer 16/2021 da Câmara de Extensão foi aprovado 

por unanimidade pelos Conselheiros. d) Parecer: 17/2021. Assunto: Atividades de extensão. 

Relator(a): Anselmo Alves Neetzow. Relatório: A Câmara de Extensão do Conselho do ICHI recebeu, 

para análise e parecer, o projeto de extensão abaixo elencado: EXT-1601, Projeto de Extensão em 

Psicologia Clínica de responsabilidade da Profª Letícia Langlois Oliveira, período de execução: Início: 

08/11/2021 e Final: 08/11/2022. Voto do(a) Relator(a): a) Fundamentação: Trata-se de projeto de 

extensão de responsabilidade da Professora Letícia Langlois Oliveira e tem como colaboradores Ana 

Furlong Antochevis, Augusto Duarte Faria, Beatriz Schmidt, Daniela Delias de Souza, Fábio dal Molin, 
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Fernando Hartmann, Lauro Miranda Demenech, Lucas Neiva Silva, Luciano Rodrigues Costa, Paula 

Munimis Sportorno, Paulo Gomes de Sousa Filho e Sara Silva Fernandes. O projeto tem por objetivos 

atender de forma qualificada a demanda crescente por atendimento psicológico no CAP (Centro de 

Atendimento Psicológico), que não é absorvida pelo contingente de estagiários curriculares da 

Psicologia da FURG, além de ampliar a capacidade de atendimento do CAP; propiciar aos egressos 

do curso a possibilidade de manter-se em atuação clínica supervisionada. O projeto apresenta, ainda, 

metodologia, justificativa e referencial teórico muito bem definidos. Após análise foi verificado que o 

projeto está de acordo com os padrões da Universidade Federal do Rio Grande, apresentando de 

forma clara o tripé ensino-pesquisa-extensão, apresentando todos os passos da execução. b) Parecer: 

Tendo em vista o exposto, votamos pela aprovação do projeto de extensão acima descrito. Posto em 

votação o parecer 17/2021 da Câmara de Extensão foi aprovado por unanimidade pelos Conselheiros. 

e) Parecer: 18/2021. Assunto: Atividades de extensão. Relator(a): Anselmo Alves Neetzow. 

Relatório: A Câmara de Extensão do Conselho do ICHI recebeu, para análise e parecer, o projeto de 

extensão abaixo elencado: EXT-1650, Psicopatologia da Vida Cotidiana e os Chistes e a sua Relação 

com o Inconsciente de responsabilidade do Prof Fábio Dal Molin, período de execução: Início: 

12/11/2021 e Final: 11/02/2022. Voto do(a) Relator(a): a) Fundamentação: Trata-se de projeto de 

extensão de responsabilidade do Professor Fábio Dal Molin. O projeto tem por objetivo explorar os 

aspectos inconscientes da linguagem na clínica e na teoria psicanalítica através da leitura das duas 

principais obras de Sigmund Freud. O projeto apresenta justificativa e referencial teórico bem definidos, 

não apresenta metodologia, entretanto, no item 3. Cronograma de Execução, deixa claro que se trata 

de um grupo de estudos com leituras e discussões pré-estabelecidas. Após análise foi verificado que 

o projeto está de acordo com os padrões da Universidade Federal do Rio Grande, apresentando de 

forma clara o tripé ensino-pesquisa-extensão, apresentando todos os passos da execução. b) Parecer: 

Tendo em vista o exposto, votamos pela aprovação do projeto de extensão acima descrito. Posto em 

votação o parecer 18/2021 da Câmara de Extensão foi aprovado por unanimidade pelos Conselheiros. 

f) Parecer: 19/2021. Assunto: Atividades de extensão. Relator(a): Anselmo Alves Neetzow. 

Relatório: A Câmara de Extensão do Conselho do ICHI recebeu, para análise e parecer, o projeto de 

extensão abaixo elencado: EXT-1655, Movimento Associativo na Formação e na Atuação do Arquivista 

de responsabilidade da Profª Evelin Melo Mintegui, período de execução: Início: 08/11/2021 e Final: 

12/11/2021. Voto do(a) Relator(a): a) Fundamentação: Trata-se de projeto de extensão de 

responsabilidade da Professora Evelin Melo Mintegui, tendo como colaboradoras Elisangela Gorete 

Fantinel, Leolíbia Luanda Linden e Roberta Pinto Medeiros. O projeto tem por objetivos promover a 

aproximação de estudantes de Arquivologia e comunidade profissional, externa e interna, com as 

associações profissionais da área além de proporcionar um espaço de interação entre estudantes e o 

Fórum Nacional de Associações de Arquivologia (FNARQ) demonstrando, dessa forma, a importância 

do associativismo para a constituição da profissão de arquivista e da Arquivologia no Brasil. Para a  

concretização do evento, a qual se refere o projeto, contará com a articulação de três momentos: 

Organização, Divulgação e Realização. A equipe se mobilizará para a criação e registro do projeto, 

criação de card de divulgação e sua difusão nas redes sociais do Curso, bem como durante a 

realização do evento propriamente dito, que será transmitido por meio do Canal do YouTube do Curso 

de Arquivologia da FURG. O evento realizar-se-á através do canal de YouTube do Curso de 

Arquivologia com a participação das colaboradoras supracitas e do público. O projeto apresenta, ainda, 

metodologia, referencial teórico e justificativa muito bem definidos. Após análise foi verificado que o 

projeto está de acordo com os padrões da Universidade Federal do Rio Grande, apresentando de 

forma clara o tripé ensino-pesquisa-extensão, apresentando todos os passos para a sua execução. b) 

Parecer: Tendo em vista o exposto, votamos pela aprovação do projeto de extensão acima descrito. 

Posto em votação o parecer 19/2021 da Câmara de Extensão foi aprovado por unanimidade pelos 
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Conselheiros. 5) Câmara de Pesquisa: a) Parecer: 07/2021. 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: “Grupo de Estudos em Arte Urbana - GEAURB”. Número de registro: 1769. 

Responsável: Beatriz Valladão Thiesen. Período de desenvolvimento: 08/11/21 a 28/02/2022. 

Observações: Promover estudos e pesquisas sobre a Arte Urbana e temas correlatos. 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: “Resgate da produção científica da FURG 

através do Repositório institucional”. Número de registro: 1064. Responsável: Angélica Conceição 

Dias Miranda. Período de desenvolvimento: 01/08/2019. 2. Título do relatório: “Contexto, situação 

e perspectivas dos acervos raros pertencentes às bibliotecas públicas gaúchas”. Número de 

registro: 1135. Responsável: Márcia Carvalho Rodrigues. Período de desenvolvimento: 15/08/2019. 3. 

Título do relatório: “Mudanças no Uso e Cobertura do Solo dos Biomas Brasileiros”. Número de 

registro: 1275. Responsável: Eder Leandro Bayer Maier. Período de desenvolvimento: 01/08/2020 a 

31/07/2021. 4. Título do relatório: “INVENTÁRIO ARBÓREO DO CAMPUS CARREIROS E 

APLICAÇÃO DE UM SISTEMA DE INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA”. Número de registro: 1317. 

Responsável: Eder Leandro Bayer Maier. Período de desenvolvimento: 01/08/2020 a 31/07/2021. 5. 

Título do relatório: “Open Monography Press para gestão de Ebooks na Editora e Gráfica da 

FURG”. Número de registro: 1378. Responsável: Angélica Conceição Dias Miranda. Período de 

desenvolvimento: 01/08/2020 a 31/07/2021. 6. Título do relatório: “Pluviômetro Automático: Fase 

II”. Número de registro: 1418. Responsável: Eder Leandro Bayer Maier. Período de desenvolvimento: 

01/08/2020 a 31/07/2021. 7. Título do relatório: “As pichações no espaço urbano: um olhar a partir 

da Arqueologia da Paisagem”. Número de registro: 1589. Responsável: Beatriz Valladão Thiesen. 

Período de desenvolvimento: 21/06/2021. 8. Título do relatório: “Agroecologia e produção 

alimentar”. Número de registro: 1618. Responsável: Jussara Mantelli. Período de desenvolvimento: 

01/02/2017. 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 07/2021 da Câmara de 

Pesquisa foi aprovado por unanimidade pelos Conselheiros. 6) Assuntos Gerais: a) Retorno ao 

Trabalho Presencial: Após o debate entre a reitoria, Pró-Reitores, Diretores e a comunidade 

acadêmica sobre o retorno ao trabalho presencial a Direção encaminhou a minuta sobre o retorno via 

e-mail a todos os servidores e um formulário do Google para dúvidas e sugestões. Na sequência forma 

realizadas reuniões entre a Direção e os TAEs e com os docentes que exercem atividades 

administrativas para organizar o retorno. As atividades presenciais tiveram início hoje, 19/10/2021, a 

partir das 09:00 horas. As atividades presencias serão desenvolvidas através do rodízio semanal dos 

servidores. b) Doação de acervo para o curso de Biblioteconomia: O Curso de Biblioteconomia da 

FURG recebeu, no dia 4 de outubro, a doação do acervo da professora aposentada Enriqueta Graciela 

Dorfman de Cuartas. Graciela foi docente do antigo Departamento de Biblioteconomia e  História - 

DBH (atual Instituto de Ciências Humanas e da Informação - ICHI) no período de 1978 a 2007. Natural 

de Buenos Aires (Argentina), formou-se na primeira turma de Biblioteconomia da FURG, em 1977.  Em 

1988, tornou-se especialista em Administração de Sistemas de Bibliotecas pela Universidade Federal 

do Rio Grande do Sul (UFRGS). Em 2002, obteve o título de Mestre em Linguística e Letras pela 

Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS), defendendo a dissertação intitulada 

"A representação do adolescente em Moacyr Scliar". Atuou como docente da área de representação 

descritiva, tendo exercido a função de coordenadora do curso por mais de um mandato. Foi 

coordenadora do curso de especialização Desenvolvimento e Gerenciamento de Sistemas de 

Informação em Ciência e Tecnologia; membro da Comissão de Pós-Graduação lato sensu da 
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PROPESP/FURG; chefe do DBH; diretora do Núcleo de Informação e Documentação - NID (atual 

Sistema de Bibliotecas - SiB); integrou a Comissão de Ética do Conselho Regional de Biblioteconomia 

do Rio Grande do Sul (CRB-10). Em 2007, aposentou-se. Graciela faleceu no dia 15 de outubro de 

2019, em Rio Grande (RS). O acervo doado, composto de livros técnicos da área de Biblioteconomia 

e obras de literatura, será incorporado à Biblioteca Laboratório do Curso de Biblioteconomia. A 

Biblioteca Laboratório está localizada no prédio do ICHI, e visa a fomentar a prática do planejamento, 

organização, tratamento e disseminação da informação, subsidiando atividades técnicas e teórico-

práticas desenvolvidas no curso de Biblioteconomia. 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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Prof. Dr. Éder Leandro Bayer Maier 
Diretor do ICHI 
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