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CONSELHO DO INSTITUTO DE CIÊNCIAS HUMANAS E DA INFORMAÇÃO 
 

ATA 12/2021 
 

REUNIÃO ORDINÁRIA 
 
Aos nove dias do mês de novembro de 2021, às 14h30min., por webconferência na plataforma Google 

Meet, através do link https://meet.google.com/thh-rdej-gbn, a reunião ordinária do Conselho do 

Instituto de Ciências Humanas e da Informação foi iniciada com a presença dos seguintes membros: 

Artur Henrique Franco Barcelos, Roberta Pinto Medeiros, Maria Helena Machado de Moraes, Ulisses 

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

Elizardo Scarpati Costa, Darciele Paula Marques Menezes, Ligia Dalchiavon, Julia Silveira Matos, 

Danilo Vicensotto Bernardo, Jarbas Greque Acosta, Juliana Cristina Franz, Ceres Braga Arejano, 

Martial Raymond Henri Pouguet, Bruna Morante Lacerda Martins, Mayara Roberta Martins, Luciene 

Cristina Imes Baptista, Cristiano Quaresma de Paula, João Carlos Centurion Rodrigues Cabral, 

Rodrigo Marques Leistner, Priscila Fernandes Carvalho de Melo, Renata Braz Gonçalves, Sarah 

Marroni Minasi, Renata Brauner Ferreira, Paulo Afonso Pires Junior, Sibelle Cardia Nunes Cruz, 

Elisangêla Gorete Fantinel, Vanderlise Machado Barão, Mariana dos Santos Passos e Thuani Correa 

Bonilha Silveira. Ao iniciar a reunião, o Diretor em exercício do Instituto de Ciências Humanas e da 

Informação, Prof. Dr. Danilo Vicensotto Bernardo 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 67/2021. Assunto: Aprovação ad referendum – Indicação de servidores para compor 

as bancas da 20ª MPU. Relatório: Informo o Conselho do ICHI que aprovamos por ad referendum 

(Mem. 259/2021 – ICHI) a indicação de servidores do ICHI, conforme planilha anexa a esta indicação, 

como membros de bancas avaliadoras da 20ª MPU. Conclusão: Eventuais objeções à aprovação ad 

referendum das indicações serão registradas em ata de reunião do Conselho. Posta em votação, a 

Indicação 67/2021 foi aprovada por unanimidade pelos Conselheiros. b) Indicação 68/2021. Assunto: 

Homologação do resultado do processo eleitoral para Coordenação do Curso de 

Geografia/ICHI-FURG – Mandato 2022/2023. Relatório: Recebi para análise e parecer o dossiê sobre 

os atos e resultados da eleição para coordenação e coordenação adjunta do Curso de Geografia/ICHI-

FURG – Mandato 2022/2023. O dossiê é composto pela: i) documento de 8 de outubro de 2021, 

contendo as normas do processo eleitoral dos cursos de graduação e pós-graduação, incluindo o 

cronograma do processo eleitoral e formulário de inscrição; ii) o formulário de inscrição, preenchido e 

assinado, datado de 17 de outubro de 2021, candidatando o docente Pedro de Souza Quevedo Neto, 

para a função de coordenador, e a docente Rossana Madruga Telles, para a função de coordenadora 

adjunta; iii) Ata 01/2021, de 19 de outubro de 2021, da Comissão Eleitoral para indicação de 

Coordenação do Curso de Geografia/ICHI-FURG – Mandato 2022-2023, homologando a Chapa 1, 

composta por Pedro de Souza Quevedo Neto, como Coordenador, e Rossana Madruga Telles, como 

coordenadora adjunta, para concorrer ao certame; iv) lista de aptos e aptas a votar, datada de 01 de 

novembro de 2021 e assinada pelos membros da comissão eleitoral; v) extrato do resultado do 

processo eleitoral, categorizado por vinculo e questão, emitido em 04 de novembro de 2021 pelo 

Núcleo de Tecnologia da Informação – NTI-FURG, apresentando o seguinte quantitativo: Discentes – 

Votos na Chapa 1: 40 (quarenta), Abstenção: 3 (três), Docentes – Votos na Chapa 1: 11 (onze), 

Abstenção: 1 (uma); vi) Ata 02/2021, de 04 de novembro de 2021, da Comissão Eleitoral para indicação 

de Coordenação do Curso de Geografia/ICHI-FURG – Mandato 2022-2023, tornando público, como 

segue, o resultado do certame: docentes aptos a votar: 92; docentes votantes: 12; votos na chapa 1: 

11; votos nulos: 0; votos em branco: 1; discentes aptos a votar: 202; discentes votantes: 43; votos na 
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chapa 1: 40; votos nulos: 0 e votos em branco: 3. Conclusão: Pelo exposto, reclamo a aprovação dos 

atos e resultados do processo eleitoral para a Coordenação do Curso de Geografia/ICHI-FURG – 

Mandato 2022/2023, indicando a eleição do docente Pedro de Souza Quevedo Neto, como 

Coordenador, e da docente Rossana Madruga Telles, como coordenadora adjunta, após receberem 

55 (cinquenta e cinco) votos no processo eleitoral para os postos em tela. Posta em votação, a 

Indicação 68/2021 foi aprovada por unanimidade pelos Conselheiros. c) Indicação 69/2021. Assunto: 

Aprovação ad referendum – Homologação das Inscrições – Edital 11/2021. Relatório: Informo o 

Conselho do ICHI que aprovamos por ad referendum (Mem. 256/2021 – ICHI, de 26 de outubro de 

2021) a homologação das inscrições de candidatos e candidatas aos concursos de Professor Efetivo, 

conforme Edital 11/2021, processos 852/2021-38 (área de Arquivologia), 854/2021-27 (área de 

Arqueologia) e 855/2021-71 (área de Tecnologia em Eventos). As listas contendo os nomes, incluindo 

das de autodeclarações de pretos ou pardos, de cada um dos processos segue anexo a esta indicação. 

Conclusão: Eventuais objeções à aprovação ad referendum das homologações serão registradas em 

ata de reunião do Conselho. Posta em votação, a Indicação 69/2021 foi aprovada por unanimidade 

pelos Conselheiros. d) Indicação 70/2021. Assunto: Homologação dos cronogramas de 

atividades específicas do concurso público – Edital 11/2021, processos 23116.000854/2021-27 

(Área do Conhecimento: Arqueologia) e 23116.000855/2021-71 (Área do Conhecimento: 

Comunicação). Relatório: Recebi para análise e parecer os cronogramas de atividades específicas 

do concurso público – Edital 11/2021, processos 23116.000854/2021-27 (Área do Conhecimento: 

Arqueologia) e 23116.000855/2021-71 (Área do Conhecimento: Comunicação), contendo, 

respectivamente, 3 (três) e 6 (seis) páginas, apresentando as instruções, com datas e horários, para a 

realização das provas dos processos seletivos em tela. Tais documentos seguem anexos a esta 

indicação. Conclusão: Pelo exposto, indico a aprovação dos cronogramas de atividades específicas 

do concurso público – Edital 11/2021, processos 23116.000854/2021-27 (Área do Conhecimento: 

Arqueologia) e 23116.000855/2021-71 (Área do Conhecimento: Comunicação), sem prejuízos de 

eventuais correções e ajustes que venham ocorrer, regimentalmente, nos referidos documentos. Posta 

em votação, a Indicação 70/2021 foi aprovada por unanimidade pelos Conselheiros. 2) Câmara 

Administrativa: a) Parecer: 12/2021. Assunto: Participação em curso de Pós-Graduação. 

Interessado(a): Prof.ª Renata Braz Gonçalves. Relator(a): Prof. Mateus de Moura Rodrigues. Relatório: 

A Câmara Administrativa do Conselho do ICHI recebeu para análise e parecer os documentos 

referentes à participação da Prof.ª Renata Braz Gonçalves no Curso de Pós-Graduação Lato Sensu 

em Práticas Educativas em Bibliotecas Escolares da Universidade de Caxias do Sul - UCS. A referida 

documentação é composta: Pela Ata nº 06/2021 do Comitê Assessor do Curso de Biblioteconomia; 

Pela carta convite direcionada à Prof.ª Renata Braz Gonçalves, assinada pelo coordenador do curso 

para o qual a docente está sendo convidada a participar. Voto do(a) Relator(a): a) Fundamentação: A 

Prof.ª Renata Braz Gonçalves recebeu convite para participar do Curso de Pós-Graduação Lato Sensu 

em Práticas Educativas em Bibliotecas Escolares da Universidade de Caxias do Sul – UCS, para 

ministrar a disciplina “Competências informacionais e digitais na biblioteca escolar”, no período de 01 

de agosto a 03 de setembro de 2022, com carga horária de 30 horas. A referida disciplina será ofertada 

integralmente à distância, por meio do ambiente virtual institucional “Canvas”, podendo ser ministrada 

em horários alternativos às atividades desenvolvidas pela professora na FURG. Tais informações 

constam da carta convite remetida à professora Renata pela coordenação do curso para o qual foi 

convidada a participar, datada de 24 de setembro de 2021. A liberação da área já havia sido pautada 

pelo Comitê Assessor do Curso de Biblioteconomia em reunião realizada aos 6 dias do mês de julho 

de 2021, objeto da Ata nº 06/2021 na qual foi registrada a manifestação da Prof.ª Renata 

contextualizando a área acerca do convite, e tendo a sua participação aprovada por unanimidade. b) 

Parecer: O relator, de posse da documentação apresentada, e estando a mesma de acordo, vota pela 
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APROVAÇÃO da participação da Prof.ª Renata Braz Gonçalves no Curso de Pós-Graduação Lato 

Sensu em Práticas Educativas em Bibliotecas Escolares da Universidade de Caxias do Sul – UCS, 

condicionado ao não prejuízo às suas atividades desenvolvidas no ICHI e na FURG. Posto em votação 

o parecer 12/2021 da Câmara Administrativa foi aprovado por unanimidade pelos Conselheiros. b) 

Parecer: 13/2021. Assunto: Credenciamento em Programa de Pós-Graduação. Interessado(a): 

Prof.ª Lara Roberta Rodrigues Facioli. Relator(a): Prof. Mateus de Moura Rodrigues. Relatório: A 

Câmara Administrativa do Conselho do ICHI recebeu para análise e parecer os documentos referentes 

ao credenciamento da Prof.ª Lara Roberta Rodrigues Facioli como docente permanente do Programa 

de Pós-Graduação em Sociologia da Universidade Federal de Pelotas - UFPel. A referida 

documentação é composta: Pela Ata nº 09/2021 da Área de Sociologia; Pelo Ofício nº 02/2021 do 

Programa de Pós-Graduação em Sociologia da UFPel e Pela solicitação da Prof.ª Lara Roberta 

Rodrigues Facioli de credenciamento como docente permanente do Programa de Pós-Graduação em 

Sociologia da UFPel. Voto do(a) Relator(a): a) Fundamentação: A Prof.ª Lara Roberta Rodrigues 

Facioli solicita ao Conselho do Instituto de Ciências Humanas e da Informação a liberação para o seu 

credenciamento como docente permanente do Programa de Pós-Graduação em Sociologia da UFPel. 

O referido Programa remeteu à Direção do ICHI o Ofício nº 02/2021, datado de 21 de outubro de 2021, 

solicitando o credenciamento da Prof.ª Lara, e contextualizando que sua participação compreende 

participar das reuniões e comissões, ministrar disciplinas, e orientar alunos, e enfatiza que este vínculo 

reforça as atividades de intercâmbio institucional entre ambas as Universidades. O pedido de 

credenciamento da Prof.ª Lara no Programa de Pós-Graduação em Sociologia da UFPel já havia sido 

objeto da pauta da reunião da Área de Sociologia realizada em 30 de setembro de 2021, a qual gerou 

a Ata nº 09/2021 que registra a solicitação e a aprovação do pedido por unanimidade. b) Parecer: O 

relator, de posse da documentação apresentada, e estando a mesma de acordo, vota pela 

APROVAÇÃO da participação da Prof.ª Lara Roberta Rodrigues Facioli no Programa de Pós-

Graduação em Sociologia da Universidade Federal de Pelotas – UFPel, condicionado ao não prejuízo 

às suas atividades desenvolvidas no ICHI e na FURG. Posto em votação o parecer 13/2021 da Câmara 

Administrativa foi aprovado por unanimidade pelos Conselheiros. c) Parecer: 14/2021. Assunto: 

Prorrogação de afastamento para qualificação. Interessado(a): Prof.ª Priscila Gayer. Relator(a): 

Prof. Mateus de Moura Rodrigues. Relatório: A Câmara Administrativa do Conselho do ICHI recebeu 

para análise e parecer os documentos referentes ao pedido de prorrogação de afastamento para 

qualificação da Prof.ª Priscila Gayer, doutoranda no Programa de Pós-Graduação em Comunicação 

da Universidade Federal do Rio Grande do Sul - UFRGS. A referida documentação é composta: Pelo 

formulário de solicitação de prorrogação de afastamento; Pelo termo de compromisso; Pala carta da 

orientadora justificando o pedido de prorrogação; Pelo mapa de tempo de serviço da docente; Pelo 

plano de atividades da docente para o período de prorrogação solicitado; Pelo relatório de atividades 

realizadas durante o afastamento vigente; e Pela Ata nº 03/2021 do Comitê Assessor do Curso de 

Tecnologia em Eventos. Voto do(a) Relator(a): a) Fundamentação: A Prof.ª Priscila Gayer solicita ao 

Conselho do Instituto de Ciências Humanas e da Informação a prorrogação do seu afastamento para 

a conclusão do seu doutorado no Programa de Pós-Graduação em Comunicação da UFRGS, pelo 

período compreendido entre 30 de janeiro de 2022 e 30 de janeiro de 2023. Para tanto, submete a 

este Conselho a documentação exigida pela Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação desta 

Universidade, conforme arrolado acima. A professora já cumpre afastamento desde 01 de fevereiro de 

2019, com retorno previsto para 30 de janeiro de 2022, e o pedido de prorrogação é justificado por sua 

orientadora tendo em vista o prejuízo para a coleta de dados acarretado pelos transtornos ocasionados 

pela pandemia da Covid-19, ao período previsto de quatro anos para a conclusão do doutorado no 

Programa, e à proximidade do exame de qualificação da tese, que deve ocorrer em meados de 

novembro de 2021. A solicitação de prorrogação foi objeto da pauta da reunião do Comitê Assessor 
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do Curso de Tecnologia em Eventos realizada em 22 de outubro de 2021, a qual gerou a Ata nº 03/2021 

que registra o pedido e a aprovação do mesmo pela área. b) Parecer: O relator, de posse da 

documentação apresentada, e estando a mesma de acordo, vota pela APROVAÇÃO da prorrogação 

de afastamento para qualificação da Prof.ª Priscila Gayer, doutoranda no Programa de Pós-Graduação 

em Comunicação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul – UFRGS, pelo período 

compreendido entre 30 de janeiro de 2022 e 30 de janeiro de 2023. Posto em votação o parecer 

14/2021 da Câmara Administrativa foi aprovado por unanimidade pelos Conselheiros. d) Parecer: 

15/2021. Assunto: Remoção Docente. Interessado(a): Prof. Dr. Rodrigo Marques Leistner. 

Relator(a): Geruza Tavares D’Avila. Relatório: A Câmara Administrativa do Conselho do ICHI recebeu 

para análise e parecer a solicitação de remoção do prof. Prof. Dr. Rodrigo Marques Leistner para o 

campus de Santo Antônio da Patrulha (SAP). No material recebido tem-se:Carta de Intenção – Pedido 

de Remoção, de 13 de outubro de 2021; Formulário de Movimentação/Remoção, de 13 de outubro de 

2021; Ata 09/2021 da reunião ordinária da área de Sociologia de 30 de setembro 2021; Projeto de 

Ampliação da matriz de carga horária de Sociologia no campus SAP, de outubro de 2021, e Avaliação 

da Direção do ICHI sobre a necessidade institucional da remoção, de 20 de outubro de 2021. Voto 

do(a) Relator(a): a) Fundamentação: A documentação apresentada, relativa à remoção de docente 

para o campus de SAP, está em conformidade com os trâmites da Instituição, desde que não haja 

prejuízo às atividades da área de Sociologia. Conforme consta na Ata 09/2021, o docente pretende 

“continuar participando dos processos de rodizio nas atividades de coordenação e que seguiria 

contribuindo com o curso de Especialização da Área”; compromete-se a ministrar as disciplinas 

referentes ao segundo semestre do presente ano do campus em que se encontra atualmente, e, no 

campus de SAP compromete-se a desenvolver o “projeto para a ampliação das atividades e disciplinas 

da área de Ciências Sociais neste campus”. Na avaliação da direção do ICHI, a favorabilidade 

considera os seguintes argumentos: “1) A professora que ofertava disciplinas no Campus de Santo 

Antônio da Patrulha afirmou que não irá ofertar as disciplinas obrigatórias nesse campus; 2) A remoção 

do professor Rodrigo é voluntária; 3) A área de sociologia concordou com a remoção sem a reposição 

da vaga no Campus Carreiros; 4) Em comunicação por telefone o diretor do campus concordou com a 

remoção; 5) Os docentes da área de sociologia do Campus de Carreiros podem absorver a carga 

horária de disciplinas obrigatórias do professor Rodrigo sem prejuízos, tendo em vista que os últimos 

2 semestres foi mensurado cargas horárias inferiores ao mínimo estabelecido pela LDB (8 h); 6) O 

professor Rodrigo irá atuar nos dois campi no segundo semestre de 2021 a fim de oferecer todas as 

disciplinas obrigatórias, no entanto, cabe ressaltar que a atuação em dois campi é temporário, a fim de 

possibilitar a sua atuação exclusiva no campus de Santo Antônio da Patrulha a partir de 2022, segundo 

o calendário acadêmico e 7) Há um comprometimento do professor Rodrigo em desenvolver uma 

aderência aos cursos de Santo Antônio da Patrulha e o desenvolvimento do tripé universitário conforme 

legislação vigente”. Assim, a Ata 09/2021 da reunião ordinária da área de Sociologia e a avaliação da 

Direção do ICHI sobre a necessidade institucional da remoção atestam a ciência e a aprovação da 

área de Sociologia e a ciência e a concordância da Direção do ICHI. O projeto de ampliação da matriz 

de carga horária de Sociologia no campus SAP indica a forma como o docente pretende ministrar os 

componentes curriculares, seja em disciplinas já existentes assim como novas, no entanto, não 

apresenta atividades de pesquisa e extensão, assim, sugere-se que possa incluir na proposta 

atividades de pesquisa e extensão no campus que pretende atuar, conforme recomendado na 

avaliação da Direção do ICHI. O formulário de movimentação/remoção foi preenchido e assinado pelo 

docente, em que manifesta interesse em realizar estágio pós-doutoral. b) Parecer: Tendo em vista o 

exposto voto pela APROVAÇÃO da solicitação apresentada. Posto em votação o parecer 15/2021 da 

Câmara Administrativa foi aprovado por unanimidade pelos Conselheiros. e) Parecer: 16/2021. 

Aprovação do Cronograma de Atividades Específicas do Concurso EDITAL Nº 11/2021 
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PROCESSO Nº 23116.000852/2021-38 – área do conhecimento Arquivologia. Interessado(a): Prof. 

Dr. Mateus de Moura Rodrigues. Relator(a): Geruza Tavares D’Avila. Relatório: A Câmara 

Administrativa do Conselho do ICHI recebeu para análise e parecer a solicitação de aprovação do 

cronograma de Atividades Específicas do Concurso – área do conhecimento Arquivologia, na qual o 

prof. Dr. Mateus de Moura Rodrigues é o presidente da banca avaliadora. No material recebido tem-

se: Cronograma de Atividades Específicas do Concurso – área do conhecimento Arquivologia, de 18 

de outubro de 2021. Voto do(a) Relator(a): a) Fundamentação: A documentação apresentada, relativa 

ao cronograma  de Atividades Específicas do Concurso – área do conhecimento Arquivologia - EDITAL 

Nº 11/2021 PROCESSO Nº 23116.000852/2021-38, está em conformidade com o previsto no 

“CAPÍTULO III DAS INSCRIÇÕES E DO CRONOGRAMA” da Deliberação nº 077, do Conselho de 

Ensino, Pesquisa, Extensão e Administração - COEPEA, de 25 de setembro de 2015. Além das 

atividades já realizadas (“Divulgação das inscrições homologadas”; “Prazo para apresentação de 

impugnação da Banca Examinadora” e “Divulgação do resultado do julgamento dos pedidos de 

impugnação”), o cronograma prevê a “Divulgação do cronograma e relação dos pontos para realização 

das provas escrita e didática”, a “Realização da Prova Escrita e Entrega do Material para o Exame de 

Títulos”, a “Realização da Prova Didática e do Exame de Títulos” até a “Apuração das notas finais e 

divulgação do resultado final do concurso” no dia 20 de dezembro de 2021. Não será realizada prova 

prática. b) Parecer: Tendo em vista o exposto voto pela APROVAÇÃO da solicitação apresentada. 

Posto em votação o parecer 16/2021 da Câmara Administrativa foi aprovado por unanimidade pelos 

Conselheiros. f) Parecer: 17/2021. Inscrições Homologadas do concurso para professor efetivo - 

Psicologia. Interessado(a): Letícia Langlois Oliveira. Relator(a): Sibelle Cardia Nunes Cruz. Relatório: 

A Câmara Administrativa do Conselho do ICHI recebeu para análise e parecer as inscrições do 

concurso para docente efetivo da área de Psicologia, conforme edital 09/2021, processo nº 

23116.008154/2019-66. No material recebido tem-se: A lista com a relação das inscrições 

homologadas encaminhada pela PROGEP. Voto do(a) Relator(a): a) Fundamentação: Com base na 

relação de candidatos inscritos encaminhada pela PROGEP foram homologadas 15 inscrições, sendo 

3 delas inseridas na reserva de vagas para pessoas negras. b) Parecer: Tendo em vista o exposto, 

voto pela APROVAÇÃO das inscrições homologadas do concurso para docente efetivo da área de 

Psicologia, conforme edital 09/2021. Posto em votação o parecer 17/2021 da Câmara Administrativa 

foi aprovado por unanimidade pelos Conselheiros. g) Parecer: 18/2021. Homologação do resultado 

do concurso para professor substituto - Arquivologia. Interessado(a): Mateus de Moura Rodrigues. 

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

recebeu para análise e parecer o processo de seleção de docente por tempo determinado da área de 

Arquivologia, conforme edital 39/2021, processo nº 23116.001665/2021-71. No material recebido tem-

se: Cronograma, homologação das inscrições, programa de pontos, solicitação e portaria de alteração 

da banca, lista de presença e ata do sorteio do ponto, lista de presença – ata - planilhas de avaliações 

– planilha de notas da prova didática, ata – tabelas de pontuação – planilhas de notas do exame de 

títulos, recurso e julgamento do recurso referente ao exame de títulos, planilha de notas finais, ata da 

avaliação final e o relatório sucinto do concurso. Voto do(a) Relator(a): a) Fundamentação: O processo 

teve 4 inscrições homologadas, todas as candidatas compareceram e foram aprovados na prova 

didática. Todas entregaram a documentação para o exame de títulos. No entanto, a candidata Joana 

Peregrina Hernandes não obteve pontuação nessa fase do processo. A candidata Marieta Marks Löw 

entrou com recurso com relação ao exame de títulos tendo seu pedido deferido e sua nota corrigida. 

Foram aprovadas no certame, as seguintes candidatas seguindo a ordem de classificação: Suellen 

Alves de Melo, com nota final 7,60; Marieta Marks Löw, com nota final 7,59; e Silviane Silveira Sauter, 

com nota final 5,43. b) Parecer: Tendo em vista o exposto, voto pela APROVAÇÃO e homologação 

dos atos e resultado do processo de seleção de docente por tempo determinado da área de 
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Arquivologia, conforme edital 39/2021, processo nº 23116.001665/2021-71 e indico a contratação 

imediata da candidata aprovada, conforme a seguinte ordem: 1ª Suellen Alves de Melo (7,60), 2ª 

Marieta Marks Löw (7,59) e 3ª Silviane Silveira Sauter (5,43). Posto em votação o parecer 18/2021 da 

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

Parecer: 24/2021. Assunto: Licenciatura em Ciências EaD – oferta de disciplinas, professores, 

polos e vagas. Interessado(a): Prof. Dr. Eneilson Campos Fontes - Coordenador pro tempore do 

Curso de Licenciatura em Ciências EaD - Instituto de Matemática, Estatística e Física – IMEF. 

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

para análise e parecer solicitação de aprovação de oferta das disciplinas, com o nome dos respectivos 

docentes, a indicação dos polos e o número de vagas para o curso de Licenciatura em Ciências EaD 

no 2° semestre de 2021 – EAD. No material recebido tem-se: Memorando nº 213/2021 - IMEF: 

remetido pelo Instituto de Matemática, Estatística e Física – IMEF, datado de 10 de setembro de 2021, 

dirigido à Direção do ICHI, informando a necessidade de oferta de disciplinas denominadas de: 

Diversidade Cultural e Relações Étnicos-raciais (10565D), tendo como docentes as professoras Lara 

Roberta Rodrigues Facioli e Andressa Nunes Soilo e a disciplina de Psicologia da Educação (10490D) 

tendo como docente a professora Daniela Barsotti Santos. As disciplinas serão ofertadas nos polos 

abaixo relacionados, com o respectivo número de vagas: 1) Balneário Pinhal – 20 vagas; 2) Cachoeira 

do Sul – 12 vagas; 3) Esteio – 21 vagas; 4) Restinga Seca – 18 vagas; 5) Santana do Livramento – 18 

vagas; 6) São José do Norte – 17 vagas; 7) São Sepé – 19 vagas; 8) Dez vagas para cada um dos 

polos acima na disciplina em percurso. Voto do(a) Relator(a): a) Fundamentação: a solicitação feita 

pelo IMEF trata-se de uma formalização de oferta de disciplinas referente ao 2° semestre de 2021, 

bem como a especificação dos nomes dos respectivos docentes do ICHI que ficarão responsáveis por 

atuarem junto ao curso de Licenciatura em Ciências EaD. b) Parecer: tendo em vista o exposto, voto 

pela APROVAÇÃO da oferta de disciplinas Diversidade Cultural e Relações Étnicos-raciais (10565D), 

tendo como docentes as professoras Lara Roberta Rodrigues Facioli e Andressa Nunes Soilo e a 

disciplina de Psicologia da Educação (10490D) tendo como docente a professora Daniela Barsotti 

Santos, pertencentes ao ICHI, para serem ministradas no curso de Licenciatura em Ciências EaD no 

2° semestre de 2021 – EAD. Posto em votação o parecer 24/2021 da Câmara de Ensino foi aprovado 

por unanimidade pelos Conselheiros. b) Parecer: 25/2021. 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: Memórias Plurais: ações de registro da oralidade. Número de registro: ENS 

– 351. Responsável: Profa. Adriana Kivanski de Senna. Período de desenvolvimento: 2018 a 2020. 

Observações: O projeto teve como objetivo geral “Capacitar para ações de registro das memórias 

coletivas através de ações no grupo de pesquisa e ofertas de oficinas de História Oral para os 

estudantes dos cursos de graduação e pós-graduação da FURG”, que contou com a parceria da 

Secretaria Municipal da Educação e Cultura da prefeitura Municipal do Rio Grande. De acordo com o 

relatório, o projeto alcançou parcialmente os seus objetivos (70%), e contou com a participação total 

19 pessoas sendo estas compostas por 03 docentes, 01 TAE e 15 discentes da FURG. Destaca-se 

que o projeto foi contemplado com os Editais EPEC referentes aos 1º semestres de 2018 e de 2020 e 

não houve outros recursos envolvidos. 2. Título do relatório: Monitoria em Metodologia do Ensino 

de História I e II e Práticas Pedagógicas. Número de registro: ENS – 622. Responsável: Profa. 

Adriana Kivanski de Senna. Período de desenvolvimento: 2018. Observações: O projeto teve como 

objetivo geral “Capacitar alunos da História Licenciatura no exercício da docência”. De acordo com o 

relatório, o projeto alcançou parcialmente os seus objetivos (90%), e contou com a participação total 

43 pessoas sendo estas compostas por 02 docentes e 41 discentes da FURG. 3. Título do relatório: 

Monitoria em História da América Pré-Colombiana e História da América Colonial. Número de 
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registro: ENS – 623. Responsável: Profa. Adriana Kivanski de Senna. Período de desenvolvimento: 

2018 e 2019. Observações: O projeto teve como objetivo geral “Capacitar alunos da História 

Licenciatura no exercício da docência”, com foco em atividade de monitoria das disciplinas de História 

da América Pré-Colombiana e História da América Colonial. De acordo com o relatório, o projeto 

alcançou parcialmente os seus objetivos (90%), e contou com a participação total 45 pessoas sendo 

estas compostas por 02 docentes e 43 discentes da FURG. Destaca-se que o projeto foi contemplado 

com os Editais de Monitoria no período emergencial, bem como nos Editais de Monitoria do 2º 

semestre de 2019, do 1º semestre de 2019 e do 2º semestre de 2018. 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 25/2021 da Câmara de Ensino foi aprovado por unanimidade pelos 

Conselheiros. c) Parecer: 26/2021. Assunto: Análise e parecer de Projetos de Ensino. 

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

projeto de ensino: 1) Projeto: “Introdução à fotografia”. Número de registro: ENS - 1190.  

Responsável: Rodrigo Aquino de Carvalho. Período de desenvolvimento: 30/09/2019 a 20/10/2019. 

Observações: O projeto teve como objetivo geral “Oferecer uma oficina introdutória de fotografia aos 

discentes da disciplina de Leitura Documentária”. Foram objetivos específicos do referido projeto: 

Apresentar aspectos de iluminação e enquadramento da prática fotográfica; introduzir os alunos aos 

elementos de produção de tipo de documento. Os objetivos foram alcançados. 2) Projeto: “Memória 

individual e coletiva: um breve passeio”. Número de registro: ENS - 1929.  Responsável: Roberta 

Pinto Medeiros. Período de desenvolvimento: 10/11/2021 a 12/11/2021. Observações: o projeto teve 

como objetivo geral “Contribuir no aprendizado dos discentes do curso de Especialização em Arquivos 

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

aprendizado ao conteúdo da disciplina de Memória e Patrimônio”. 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 a palestra on-line de 

forma a promover meios de diálogo entre palestrante e os discentes; Elaborar certificação para os 

participantes e para a palestrante. 3) Projeto: “Psiconsciências: por uma atuação política da 

psicologia". Número de registro: ENS - 1935.  Responsável: Leticia Langlois Oliveira. Período de 

desenvolvimento: 09/09/2021 a 11/09/2021. Observações: o projeto teve como objetivo geral 

“Conscientizar e auxiliar na formação de futuros profissionais da Psicologia, lembrando a todos os 

participantes de sua responsabilidade na construção e renovação de uma Psicologia fundamentada 

na inclusão, no respeito e no reconhecimento às diversidades em diferentes esferas da sociedade”. 

Foi objetivo específico do referido projeto: Proporcionar aos participantes o contato com áreas pouco 

exploradas nos cursos de graduação. Os objetivos foram alcançados. 4) Projeto: “Memória e 

Patrimônio no contexto dos Arquivos". Número de registro: ENS - 1956.  Responsável: Roberta 

Pinto Medeiros. Período de desenvolvimento: 10/11/2021 a 19/11/2021. Observações: o projeto tem 

como objetivo geral “Contribuir no aprendizado dos discentes do curso de Especialização em Arquivos 

Permanentes a partir da experiência e pesquisa de outro profissional, com vistas a fortalecer o ensino 

aprendizado ao conteúdo da disciplina de Memória e Patrimônio”. São 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 a palestra on-line de forma a promover 

meios de diálogo entre palestrante e os discentes; Elaborar certificação para os participantes e para a 

palestrante. 5) Projeto: “Monitoria da disciplina Banco de dados documentários (10207)". Número 

de registro: ENS - 1957.  Responsável: Rodrigo Aquino de Carvalho. Período de desenvolvimento: 

10/11/2021 a 30/03/2022. Observações: o projeto tem como objetivo geral “Oferecer monitoria na 

disciplina "Banco de dados documentários" (10207), que faz parte do quadro de disciplinas do curso 
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de Biblioteconomia (180), modalidade presencial”. São objetivos específicos do referido projeto: avaliar 

e propor mudanças ao plano da disciplina ofertada em 2020/02; oferecer atendimento semanal aos 

estudantes; preparar e ministrar uma aula assíncrona (conteúdo ainda será definido); avaliar a 

monitoria e a disciplina, incluindo o desenvolvimento dos instrumentos de coleta de dados. 6) Projeto: 

“Monitoria da disciplina Fundamentos de Representação Descritiva (10192)". Número de registro: 

ENS - 1958.  Responsável: Rodrigo Aquino de Carvalho. Período de desenvolvimento: 10/11/2021 a 

30/03/2022. Observações: o projeto tem como objetivo geral “oferecer monitoria na disciplina 

"Fundamentos de Representação Descritiva" (10192), que faz parte do quadro de disciplinas do curso 

de Biblioteconomia (180), modalidade presencial”. São objetivos específicos do referido projeto: avaliar 

e propor mudanças ao plano da disciplina ofertada em 2020/02; oferecer atendimento semanal aos 

estudantes; preparar e ministrar uma aula assíncrona (conteúdo ainda será definido); avaliar a 

monitoria e a disciplina, incluindo o desenvolvimento dos instrumentos de coleta de dados. 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 26/2021 da Câmara de Ensino foi aprovado 

por unanimidade pelos Conselheiros. 4) Câmara de Extensão: a) Parecer: 20/2021. 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 o relatório de projeto 

abaixo apresentado: 1. Título do relatório:  Objetos e Memórias da Fábrica Rheingantz. Número de 

registro: EXT-1381. Responsável: Beatriz Valladão Thiesen. Período de desenvolvimento: 14/10/2020 

a 14/10/2021. Observações: Ações relacionadas à cultura e extensão e sem recursos financeiros 

envolvidos. A atividade tratou-se de uma exposição em comemoração ao dia do patrimônio (07 de 

agosto), que ocorreu em espaço público, porém teve algumas de suas atividades transformadas para 

ambiente virtual devido a pandemia de COVID 19. Atendeu comunidade acadêmica e público externo, 

tendo seus resultados divulgados em redes sociais do projeto. Foram alcançados 100% dos objetivos. 

O relatório atende aos requisitos da pesquisa e extensão, sendo por mim aprovado. Projetos: A 

Câmara de Extensão do Conselho do ICHI recebeu para análise e parecer o projeto abaixo 

apresentado: 1. Título do Projeto: 28ª Semana Acadêmica de Geografia e 8ª Semana Integrada do 

PPGGEO - FURG. Número de registro: EXT-1674. Responsável: Cristiano Quaresma de Paula. 

Período de desenvolvimento: 06/12/2021 a 10/12/2021. Observações: O evento não envolve recursos 

e se dará de forma virtual no formato de um webnário, atendendo a comunidade acadêmica, bem como 

professores da rede e egressos da área de geografia e afins. O projeto atende as demandas da 

extensão e pesquisa, objetivando o diálogo e o debate entre os cursos de licenciatura e bacharelado 

em geografia bem como a pós-graduação da área. Voto pela aprovação do projeto. Voto do(a) 

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

da Instituição e atende à demanda da extensão. b) Parecer: Tendo em vista o exposto, voto pela 

APROVAÇÃO de todos os documentos. Posto em votação o parecer 20/2021 da Câmara de Extensão 

foi aprovado por unanimidade pelos Conselheiros. 5) Assuntos Gerais: a) Cronograma do concurso 

Edital 09/2021 - Psicologia: A Profª Letícia Langlois Oliveira, presidente da banca examinadora do 

concurso para professor efetivo da área de Psicologia, apresentou o cronograma referente ao processo 

23116.008154/2019-66 e pediu desculpas pelo atraso no envio da documentação. Devido ao envio 

tardio não foi possível fazer a verificação dos prazos e etapas constantes no documento. Nesse 

contexto, os Conselheiros aprovaram o cronograma sem prejuízos de eventuais correções e ajustes 

que venham ocorrer, regimentalmente, no referido documento. Nada mais havendo a tratar, foi lavrada 

a presente ata, que vai assinada pelo senhor Diretor em exercício, Prof. Dr. Danilo Vicensotto Bernardo 

e por mim, Sibelle Cardia Nunes Cruz, Secretária Geral. 
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