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CONSELHO DO INSTITUTO DE CIÊNCIAS HUMANAS E DA INFORMAÇÃO 
 

ATA 13/2021 
 

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

Google Meet, através do link https://meet.google.com/bxo-aadu-rso, 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, Marcia Carvalho Rodrigues, Maria 

Helena Machado de Moraes, Pedro de Souza Quevedo Neto, Jussemar Weiss Gonçalves, Clediane 

Nascimento Santos, Fernando Hartmann, Darciele Paula Marques Menezes, Ligia Dalchiavon, Éder 

Leandro Bayer Maier, Evelin Melo Mintegui, Martin César Tempass, Jarbas Greque Acosta, Juliana 

Cristina Franz, Geruza Tavares D’Avila, Bruna Morante Lacerda Martins, Mayara Roberta Martins, 

Luciene Cristina Imes Baptista, Jussara Mantelli, Anselmo Alves Neetzow, Sarah Marroni Minasi, 

Renata Brauner Ferreira, Sibelle Cardia Nunes Cruz, Elisangêla Gorete Fantinel, Vanderlise Machado 

Barão, Bruna Carballo Dominguez de Almeida, Andressa Eloany Brito Rebelo, Mariana dos Santos 

Passos, Thuani Correa Bonilha Silveira, Centro Acadêmico de Psicologia, Juliana Acosta Brum e 

Cinthia da Silveira Simões Pires. 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 reunião fazendo a leitura da homenagem póstuma ao professor Kaciano Barbosa Gadelha, 

da área de sociologia, que ingressou como docente na FURG em 13 de maio de 2019, ministrou 26 

turmas de 15 disciplinas, para 432 discentes, do Campus de Santa Vitória do Palmar e do Campus 

Carreiros. Adicionalmente, ele foi coordenador do Núcleo de Estudos Afro Brasileiro e Indígenas e 

atuou no Curso de Especialização em Sociologia onde desenvolveu atividades do tripé universitário, 

com ênfase em temáticas das Epistemologias Negras, Decolonialidade, Gênero e Sexualidade. No 

entanto, mesmo que sua passagem pela FURG tenha sido em um pequeno período de tempo, ela foi 

intensa e com sentimentos que podem ser descritos como amizade, cumplicidade, alegria, gratidão, 

etc. mesmo em um momento em que predomina os sentimentos da dor pela perda. Mas, o tempo e as 

boas lembranças são importantes aliados para a superação do luto. Ao final foi feito um minuto de 

silêncio em memória ao docente. Na sequência o Diretor iniciou a apresentação das indicações que 

estiveram sob a sua responsabilidade. 1) Indicações: a) Indicação 71/2021. Assunto: Aprovação 

ad referendum da proposta de trabalho Voluntário do professor João Carlos Centurion. 

Relatório: Informo o Conselho do ICHI que aprovamos por ad referendum a proposta de trabalho 

voluntário do professor João Carlos Centurion Rodrigues Cabral para atuar no segundo semestre de 

2021 no curso de graduação em Psicologia, nas disciplinas Prática de Pesquisa em Psicologia I, 

Práticas de Pesquisa em Psicologia II e Trabalho de Conclusão de Curso em Psicologia II. 

Adicionalmente, o professor João irá concluir as suas atividades de pesquisa e extensão. Conclusão: 

Se tiver objeção à aprovação por ad referendum da proposta de trabalho voluntário do professor João 

Carlos Centurion Rodrigues Cabral será registrado na ata. Posta em votação, a Indicação 71/2021 foi 

aprovada por unanimidade pelos Conselheiros. b) Indicação 72/2021. Assunto: Aprovação ad 

referendum - Projetos contemplados pelo Edital de Bolsas de Monitoria 2021/2. Relatório: Informo 

o Conselho do ICHI que aprovamos por ad referendum os projetos de Ensino contempladas pelo Edital 

de Bolsas de Monitoria do 2º semestre de 2021. Os projetos aprovados são: 1) Monitora nas Disciplinas 

Geografia da População e  Geomorfologia, de responsabilidade do Prof. Cristiano Quaresma de Paula; 

2) Monitoria para as disciplinas 09315 - Psicologia da Saúde e do Desenvolvimento e 10518 - 

Psicologia da Educação, de responsabilidade da Prof.ª Daniela Barsotti Santos; 3)  Bibliotecas 

https://meet.google.com/bxo-aadu-rso
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Escolares e Ética Profissional, de responsabilidade da Prof.ª Renata Braz Goncalves;  4) Psicologia 

Aplicada à Administração e Relações Humanas no Trabalho, de responsabilidade da Prof.ª Helen 

Bedinoto Durgante; 5)  Monitoria remota de Psicologia e Saúde do Trabalhador, Psicologia (Ed. Física) 

e Prática de Pesquisa em Psicologia II, de responsabilidade da Prof.ª Geruza Tavares D Avila; 6) 

Psicologia da Educação Especial, de responsabilidade da Prof.ª Carla Imaraya Meyer de Felippe; 7) 

Alimentos e Bebidas (10613) e Alimentação em Serviços de Meios de Hospedagem (10623), de 

responsabilidade da Prof.ª Sarah Marroni Minasi e 8) Saúde Mental Coletiva, Psicologia Transcultural 

e Psicologia da Educação, de responsabilidade da Prof.ª Rita de Cassia Maciazeki Gomes. Conclusão: 

Se tiver objeção à aprovação por ad referendum dos projetos de Ensino contempladas pelo Edital de 

Bolsas de Monitoria será registrado na ata. Posta em votação, a Indicação 72/2021 foi aprovada por 

unanimidade pelos Conselheiros. c) Indicação 73/2021. Assunto: Aprovação ad referendum - 

Reformulação do curso Atendimento Educacional Especializado - AEE. Relatório: Informo o 

Conselho do ICHI que aprovamos por ad referendum a proposta de Reformulação do Curso de Pós-

Graduação Lato Sensu em Atendimento Educacional Especializado – AEE. Conclusão: Se tiver 

objeção à aprovação por ad referendum da proposta de Reformulação do Curso de Pós-Graduação 

Lato Sensu em Atendimento Educacional Especializado – AEE será registrado na ata. Posta em 

votação, a Indicação 73/2021 foi aprovada por unanimidade pelos Conselheiros. d) Indicação 74/2021. 

Assunto: Aprovação ad referendum - Relatório de Projeto de Ensino - Prof.ª Daniela Barsotti. 

Relatório: Informo o Conselho do ICHI que aprovamos por ad referendum o relatório do Projeto de 

Ensino intitulado "Monitoria para as disciplinas 09315 - Psicologia da Saúde e do Desenvolvimento, 

09685 - Psicologia da Saúde e 09550 - Psicologia dos Processos Grupais", de responsabilidade da 

Prof.ª Daniela Barsotti Santos. Conclusão: Se tiver objeção à aprovação por ad referendum do relatório 

do Projeto de Ensino será registrado na ata. Posta em votação, a Indicação 74/2021 foi aprovada por 

unanimidade pelos Conselheiros. e) Indicação 75/2021. Assunto: Solicito aprovação do resultado 

final da eleição para coordenadores do Curso de Turismo. Relatório: Solicito aprovação do 

resultado da eleição para coordenador e coordenador adjunto do curso de Turismo, sendo eleita a 

Prof.a Bruna Morante Lacerda Martins para o cargo de coordenadora e a Prof.a Mayara Roberta 

Martins para o cargo de coordenadora adjunta com um total de 32 votos a favor e 1 voto nulo. Com 

uma condicionante, que trata da padronização dos documentos como, por exemplo, usar os modelos 

disponíveis em: https://drive.google.com/drive/folders/17Ahlr4LXQQfu6DIOxEzDeyUJ7V7Xva2A, 

numerar as atas e enviar os documentos corrigidos para a secretaria geral do ICHI para arquivamento. 

Conclusão: Solicito aprovação do resultado da eleição para coordenador e coordenador adjunto do 

curso de Turismo, com uma condicionante. Posta em votação, a Indicação 75/2021 foi aprovada por 

unanimidade pelos Conselheiros. f) Indicação 76/2021. Assunto: Aprovação ad referendum - 

Relatórios de Projetos - Profª Helen Bedinoto Durgante. Relatório: Informo o Conselho do ICHI que 

aprovamos por ad referendum os relatórios dos seguintes projetos: 1) PSICOLOGIA APLICADA À 

ADMINISTRAÇÃO E RELAÇÕES HUMANAS NO TRABALHO (ENS - 1975), 2) CAPACITAÇÃO EM 

PSICOLOGIA POSITIVA PARA PROMOÇÃO DE SAÚDE (EXT - 1600), 3) PSICOLOGIA POSITIVA 

ONLINE PARA A PROMOÇÃO DE SAÚDE (EXT - 1602) e 4) IMPLEMENTAÇÃO E AVALIAÇÃO DO 

PROGRAMA VEM SER (PESQ - 1592), coordenados pela Prof.ª Helen Bedinoto Durgante. Conclusão: 

Se tiver objeção à aprovação por ad referendum dos relatórios de Projetos de Ensino, pesquisa e 

extensão coordenados pela Profª Helen Bedinoto Durgante será registrado na ata. Posta em votação, 

a Indicação 76/2021 foi aprovada por unanimidade pelos Conselheiros. g) Indicação 77/2021. 

Assunto: Aprovação por ad referendum da retificação do item 7.1 do edital de seleção do PPGeo 

FURG. Relatório: Informo o Conselho do ICHI que aprovamos por ad referendum da retificação do item 

7.1 do edital de seleção do PPGeo FURG 2022, tendo em vista que a comissão de seleção verificou 

uma incongruência. Conclusão: Se tiver objeção à aprovação por ad referendum da retificação do item 

https://drive.google.com/drive/folders/17Ahlr4LXQQfu6DIOxEzDeyUJ7V7Xva2A
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7.1 do edital de seleção do PPGeo será registrado na ata. Posta em votação, a Indicação 77/2021 foi 

aprovada por unanimidade pelos Conselheiros. 2) Câmara Administrativa: a) Parecer: 19/2021. 

Assunto: Recomposição do Núcleo Docente Estruturante do Curso de Tecnologia em Eventos. 

Interessado(a): Prof.ª Darciele Paula Marques Menezes. Relator(a): Prof. Mateus de Moura Rodrigues. 

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

documentação que trata da recomposição do Núcleo Docente Estruturante do Curso de Tecnologia 

em Eventos. Constam da documentação recebida os seguintes documentos: - E-mail remetido pela 

Coordenação do Curso de Tecnologia em Eventos, na pessoa da interessada, Prof.ª Darciele Paula 

Marques Menezes, à secretaria geral do ICHI, solicitando a apreciação da recomposição do Núcleo 

Docente Estruturante - NDE; - Ata nº 08/2021 do Núcleo Docente Estruturante do Curso de Tecnologia 

em Eventos. Voto do(a) Relator(a): a) Fundamentação: A recomposição do Núcleo Docente 

Estruturante – NDE do Curso de Tecnologia em Eventos, objeto de análise desta Câmara, é descrita 

na Ata nº 08/2021 como necessária devido ao pedido encaminhado pela Prof.ª Pâmela Amado Tristão 

para que a mesma fosse excluída do Núcleo. No pedido, encaminhado à Coordenação do Curso via 

memorando, a professora justifica a solicitação pela necessidade de mais tempo para dedicar na sua 

atuação como docente nos cursos de graduação do campus de Santa Vitória do Palmar, bem como 

pelas suas atividades no Programa de Pós-Graduação em Administração (PPGA/FURG), no Mestrado 

Profissional em Administração Pública em Rede Nacional (PROFIAP-FURG), e à atuação em grupos 

de pesquisa. O pedido foi aprovado pelos presentes. Ainda nesta reunião, tratou-se da inclusão do 

Prof. Neimar Ferreira da Rosa como membro do NDE, ocupando a vaga em aberto. Os presentes 

fizeram o convite ao referido docente, que aceitou de pronto, sendo sua inclusão aprovada por todos 

os presentes. b) Parecer: O relator, de posse da documentação apresentada, e com base no que 

preconiza a Deliberação nº 88/2016 do Conselho de Ensino, Pesquisa, Extensão e Administração 

desta Universidade, vota pela aprovação da recomposição do Núcleo Docente Estruturante do Curso 

de Tecnologia em Eventos, que trata da exclusão da Prof.ª Pâmela Amado Tristão e da inclusão do 

Prof. Neimar Ferreira da Rosa, sendo mantidos os demais membros deste Núcleo. Posto em votação 

o parecer 19/2021 da Câmara Administrativa foi aprovado por unanimidade pelos Conselheiros. b) 

Parecer: 20/2021. 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; - Ata n. 07/2021 da 

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

24/08/2021; - Ata n. 08/2021 da reunião ordinária do NDE do Curso de Hotelaria de 17/09/2021, e - 

Ata n. 04/2021 da reunião ordinária do comitê assessor do curso de hotelaria de 27/09/2021. Voto 

do(a) Relator(a): a) Fundamentação: As atas das reuniões do NDE e do Comitê Assessor do curso de 

Hotelaria mencionam as alterações realizadas na proposta de Regimento Interno do Laboratório de 

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

Palmar, em função da baixa em diligência resultante da última apreciação pela Câmara Administrativa 

do ICHI. Na ata 07/2021 do NDE do referido curso consta que “a coordenadora de Hotelaria apresentou 

o Regulamento do Laboratório de Hospedagem (LAHOSP) justificando as alterações realizadas no 

respectivo regulamento, sobretudo, para atender as necessidades e demandas de implementação do 

laboratório e seu registro junto ao ICHI. Indicou-se a inserção do link do formulário de reserva do 

laboratório no referido regulamento. O regulamento foi elaborado pela técnica Siuza Guedes com a 

colaboração da coordenadora Clediane. Foi mencionado sobre a implementação do laboratório”. Na 

Ata 04/2021 do Comitê Assessor do curso, consta que as “alterações foram realizadas e aprovadas”. 

A atualização do Regimento Interno do LAHOSP ainda contempla 7 capítulos, abordando os objetivos, 
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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. Constam também 

nesse documento, os anexos A e B, “Relação de Equipamento e Material do Laboratório” e “–

Formulário de Reserva do Laboratório de Hospedagem”, respectivamente. A Coordenação do 

LAHOSP será ocupada por docente do curso de Hotelaria, sendo eleito ou designado pelo NDE, 

indicando a duração do mandato, “2 (dois) anos sendo permitida a recondução por período igual”. 

Nessa atualização também foram enumerados todos os itens do Regimento. b) Parecer: Tendo em 

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

20/2021 da Câmara Administrativa foi aprovado por unanimidade pelos Conselheiros. 3) Câmara de 

Ensino: a) Parecer: 27/2021. Assunto: Atualização da Normatização do Trabalho de Conclusão 

de Curso – TCC do Curso de Hotelaria. Interessado(a): Clediane Nascimento Santos. Relator(a): 

Pedro de Souza Quevedo Neto. Relatório: A Câmara de Ensino do Conselho do ICHI recebeu para 

análise e parecer a atualização da Normatização do Trabalho de Conclusão de Curso – TCC do Curso 

de Hotelaria. No material recebido tem-se: a. Ata de reunião do Núcleo Docente Estruturante (NDE) 

do Curso de Hotelaria (8/2021): de 16 de setembro de 2021, que no item 4 registra a aprovação da 

atualização da normatização do Trabalho de Conclusão de Curso – TCC. b. Normas de Trabalho de 

Conclusão do Curso de Hotelaria – versão vigente. c. Normas de Trabalho de Conclusão do Curso de 

Hotelaria – versão para aprovação. d. Regulamento de TCC com alterações (documento que relaciona 

as atualizações aprovadas pelo NDE do curso de Hotelaria relativamente ao às normas vigentes). Voto 

do(a) Relator(a): a) Fundamentação: a análise das atualizações do TCC aprovadas pelo NDE do curso 

de Hotelaria relativamente às normas vigentes permite perceber que a principal inovação proposta 

corresponde à atualização no CAPÍTULO 4, conforme exposto no material recebido indicado pela letra 

“d”. A Coordenação atual de TCC foi extinta e as funções serão assumidas pela Comissão de Trabalho 

de Conclusão de Curso (CTCC) (Capitulo 4.1 Definições dos objetivos da Comissão de Trabalho de 

Conclusão de Curso) que terá como objetivo de planejar, organizar e acompanhar Trabalhos de 

Conclusão de Cursos do Bacharelado em Hotelaria, Bacharelado em Turismo e Tecnologia em 

Eventos, sendo esta comissão composta por dois docentes representantes dos NDEs de cada Curso 

mencionado sendo um titular e um suplente.  A CTCC será designada em reunião de Comitê Assessor 

pelos cursos Superior de Tecnologia em Eventos, Bacharelado em Hotelaria e Bacharelado em 

Turismo e a indicação ocorrerá na última reunião do NDE do semestre letivo anterior ao que será 

ofertada a disciplina de TCC. O mandato de duração de 1 (um) semestre com possibilidade de 

renovação, se houver interesse do membro titular ou suplente.   Os casos não previstos nesta 

Normatização deverão ser tratados e julgados pela CTCC e não mais pelo coordenador de TCC, em 

primeira instância, pela Coordenação de Curso e pelo NDE do curso, em segunda instância. b) 

Parecer: tendo em vista o exposto, voto pela APROVAÇÃO das Normas de Trabalho de Conclusão do 

Curso de Hotelaria. Posto em votação o parecer 27/2021 da Câmara de Ensino foi aprovado por 

unanimidade pelos Conselheiros. b) Parecer: 28/2021. Assunto: Alteração da regulamentação dos 

Trabalhos de Conclusão do Curso (TCC) de Turismo. Relator(a): Evelin Melo Mintegui. Relatório: 

A Câmara de Ensino do Conselho do ICHI recebeu para análise e parecer a nova regulamentação dos 

Trabalhos de Conclusão do Curso (TCC) de Turismo. No material recebido tem-se: a. Ata de reunião 

do Núcleo Docente Estruturante (NDE) do Curso de Turismo (s. n./2021): com a data de 03 de 

novembro de 2021, que apresenta, entre outros tópicos de discussão, a aprovação do novo 

regulamento de Trabalho de Conclusão de Curso. b. Normas de Trabalho de Conclusão do Curso 

de Turismo – versão vigente. c. Normas de Trabalho de Conclusão do Curso de Turismo – versão 

para aprovação. Voto do(a) Relator(a): a) Fundamentação: a comparação entre as versões das 

Normas vigente e do novo texto permite perceber que a principal inovação proposta corresponde à 

atualização das partes envolvidas no processo de desenvolvimento dos trabalhos finais do Curso de 
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Turismo. A vigente Coordenação de TCC específica do Curso será substituída por uma Comissão de 

Trabalho de Conclusão de Curso, que terá como objetivo planejar, organizar e acompanhar Trabalhos 

de Conclusão de Cursos do Bacharelado em Hotelaria, Bacharelado em Turismo e Tecnologia em 

Eventos, sendo composta por dois docentes representantes dos NDEs de cada Curso mencionado. É 

possível, ainda, verificar que a participação da Coordenação de Curso foi explicitada na nova versão. 

Além disso, foram inseridas alterações pontuais referentes à adaptação aos períodos de ensino 

remoto, bem como incorporados novos anexos ao Regulamento, mais apropriados aos novos trâmites 

implicados com a inserção da Comissão de TCC. As alterações realizadas procuram qualificar a 

atividade de acompanhamento da fase final do Curso de Turismo. b) Parecer: tendo em vista o exposto, 

voto pela APROVAÇÃO das Normas de Trabalho de Conclusão do Curso de Turismo. Posto em 

votação o parecer 28/2021 da Câmara de Ensino foi aprovado por unanimidade pelos Conselheiros. 

c) Parecer: 29/2021. Assunto: Alteração da ementa e conteúdo programático da disciplina 

Arquivo e Sociedade (10183P) - Curso de Pós-graduação em nível de Especialização em 

Arquivos Permanentes. Interessado(a): Profa. Evelin Melo Mintegui - Coordenadora Adjunta do 

Curso de Especialização. Relator(a): TAE. Elisângela Gorete Fantinel. Relatório: A Câmara de Ensino 

do Conselho do ICHI recebeu para análise e parecer a solicitação de alteração da ementa e conteúdo 

programático da disciplina Arquivo e Sociedade (10183P), do Curso de Especialização em Arquivos 

Permanentes da FURG. No material recebido tem-se: - Memorando nº 06/2021-PGAP, de 24 de 

novembro de 2021. No documento, direcionado ao diretor ICHI, a coordenadora adjunta do Curso 

solicita o encaminhamento ao Conselho do Instituto da proposta de alteração da ementa e conteúdo 

programático da disciplina “Arquivo e Sociedade” - (código 10183P), conforme aprovado pelo corpo 

docente do Curso de Especialização em Arquivos Permanentes e registrado em ata de reunião 

ordinária de nº 05/2021, realizada no dia 24 de novembro de 2021. Anexo ao memorando tem-se a ata 

de reunião, com a fundamentação da proposta de alteração curricular da disciplina “Arquivos e 

Sociedade”. A atual ementa da disciplina “trata dos aspectos epistemológicos e as funções sociais dos 

arquivos. História da profissão de arquivista, relação com outras profissões, formação e associativismo 

no Brasil. Os direitos do cidadão e seus efeitos nos processos sociais e na constituição de novos 

sujeitos, inserindo-os em uma ampla discussão sobre os fundamentos da cidadania e da garantia das 

identidades culturais”. A nova proposição de alteração da ementa prevê a organização de saberes que 

fomente a abordagem de temas emergentes ficando, assim estruturada: “Arquivos, Arquivologia e 

profissão de Arquivista como processos e resultados histórico-sociais. Relação entre arquivos e Estado 

na sociedade contemporânea. Fenômenos sociais, culturais e identitários relacionados a arquivos”. Na 

nova proposta tem-se também a definição do conteúdo programático que está estruturado da seguinte 

forma: “Unidade 1: História dos arquivos, da Arquivologia e da profissão de arquivista; Unidade 2: 

Arquivos e Estado: uma relação obrigatória; Unidade 3: Novos atores e agências: arquivos na 

sociedade contemporânea. No texto da ata de reunião é esclarecido que os demais elementos que 

compõem a estruturação da disciplina não seriam alterados, permanecendo, deste modo: “45 horas, 

sem pré-requisito, oferecida no terceiro semestre do Curso, com nota mínima para aprovação igual ou 

maior a sete”. Voto do(a) Relator(a): a) Fundamentação: a documentação apresentada, relativa à 

solicitação de alteração da ementa e conteúdo programático da disciplina Arquivo e Sociedade (código 

10183P) do Curso de Pós-graduação em nível de Especialização em Arquivos Permanentes da 

Universidade Federal do Rio Grande – FURG, encontra-se em conformidade com os trâmites da 

Instituição, tendo ciência e aprovação do corpo docente do Curso. b) Parecer: Tendo em vista o 

exposto, voto pela APROVAÇÃO da proposta apresentada para a alteração da ementa e conteúdo 

programático da disciplina Arquivo e Sociedade (Código 10183P) do Curso de Pós-graduação em nível 

de Especialização em Arquivos Permanentes da Universidade Federal do Rio Grande – FURG, ficando 

assim definida: Ementa: “Arquivos, Arquivologia e profissão de Arquivista como processos e resultados 



  

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

 

 

 

Página 6 de 13 
Instituto de Ciências Humanas e da Informação - ICHI 

histórico-sociais. Relação entre arquivos e Estado na sociedade contemporânea. Fenômenos sociais, 

culturais e identitários relacionados a arquivos”. Conteúdo programático: “Unidade 1: História dos 

arquivos, da Arquivologia e da profissão de arquivista; Unidade 2: Arquivos e Estado: uma relação 

obrigatória; Unidade 3: Novos atores e agências: arquivos na sociedade contemporânea. Carga horária 

de 45 horas, sem pré-requisito, oferecida no terceiro semestre do Curso, com nota mínima para 

aprovação igual ou maior a sete”. Posto em votação o parecer 29/2021 da Câmara de Ensino foi 

aprovado por unanimidade pelos Conselheiros. d) Parecer: 30/2021. Assunto: Relatórios de 

Projetos de Ensino. Relator(a): Pedro de Souza Quevedo Neto. Relatório: A Câmara de Ensino do 

Conselho do ICHI recebeu para análise e parecer os Relatórios de Projetos abaixo apresentados: 1. 

Título do relatório: Saúde Mental Coletiva. Número de registro: ENS 1182. Responsável: Profa. Rita 

de Cassia Maciazeki Gomes. Período de desenvolvimento: início 11/09/2019; término: projeto 

contínuo. Observações: O projeto teve como objetivo geral “Contribuir para o desenvolvimento do 

processo de ensino e de aprendizagem dos estudantes da turma de Saúde Mental Coletiva”. Conforme 

o relatório 100% dos objetivos foram alcançados envolvendo 2 docentes, 30 discentes da FURG e 25 

trabalhadores e usuários da Unidade Básica Saúde da Família CAIC (comunidade externa). A ação foi 

indissociável entre Ensino – Pesquisa – Extensão e propiciou a integração entre os conteúdos 

previstos e estudados na disciplina, com as atividades práticas realizadas junto ao serviço de saúde 

(UBSF. CAIC) bem como a reflexão e produção escrita sobre a temática. A ação possibilitou a 

integração entre a formação em Psicologia, junto ao campo da Saúde Coletiva, propiciando 

aproximações com área da enfermagem, medicina e com o trabalho dos agentes comunitários de 

saúde (ACSs). A ação foi registrada no livro (ebook) produzido pela Pró-Reitoria de Extensão da 

FURG: A PRODUÇÃO DE CONHECIMENTOS A PARTIR DA PRÁTICA EXTENSIONISTA - capítulo: 

Espaço de Expressão: Cuidado, Arte e Saúde. Como elemento inovador O projeto encadeou 

discussões entre produção de cuidado em saúde e arte Entre os impactos alcançados pela ação na 

comunidade externa o projeto contribuiu para o acesso ao acolhimento em psicologia junto a rede de 

saúde (UBSF CAIC) e possibilitou entre os acadêmicos a formação em psicologia comprometida com 

ações em saúde voltadas para SUS. Entre as mudanças ocorridas durante a execução da proposta 

houve a inclusão de outros estudantes que se somaram a proposta para além dos previstos e 

registrados. 2. Título do relatório: Fundamentos de Arquivologia e Classificação Arquivística. Número 

de registro: ENS – 1741. Responsável: Roberta Pinto Medeiros. Período de desenvolvimento: 

02/08/2021 a 31/10/2021. Observações: O projeto teve como objetivo geral “Atender as demandas 

específicas oriundas das duas disciplinas ofertadas de forma remota no contexto do período 

emergencial”. O relatório registra que o projeto de ensino 1741 pleiteou uma vaga de monitoria em 

edital específico, no entanto, não foi contemplado. Nesse sentido, o projeto não foi executado. 3. Título 

do relatório: Interdisciplinaridade nas disciplinas Estudos de Uso e Usuários, Metodologia da Pesquisa 

em Ciência da Informação e Normalização da Produção intelectual. Número de registro: ENS - 1762 

Responsável: Profa. Angelica Conceicão Dias Miranda. Período de desenvolvimento: 02/08/2021 a 

31/10/2021. Observações: O projeto teve como objetivo geral “Compartilhar saberes a partir da prática 

docente interdisciplinar das disciplinas Estudo do uso e usuários da informação, Metodologia da 

pesquisa científica em ciência da informação e Normalização da produção intelectual”, no contexto das 

disciplinas mencionadas no título do projeto foi registrado que o projeto alcançou 100% do objetivo 

geral e dos objetivos específicos e atendeu a 3 docentes e 65 discentes da FURG.  A ação foi 

indissociável entre Ensino – Pesquisa – Extensão e envolveu três disciplinas e atividades de 

abrangência geral. Houve integração entre as áreas do conhecimento e a coordenadora menciona: 

“Metodologia da pesquisa em Ciência da Informação, normalização da produção intelectual e estudos 

de usuários”. Entre os impactos alcançados pela ação foram relacionados: Integração entre docentes 

e discentes de diferentes disciplinas. 4. História das Relações Inter. I; Contexto. Inter. Contemporâneo; 
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Integração Latino-americana; Instituições Jurídico-Políticas Const. I; Instituições Jurídico-Políticas de 

Dir. Priv. Número de registro: ENS – 1811. Responsável: Prof. Jose Carlos da Silva Cardozo. Período 

de desenvolvimento: 02/08/2021 a 31/10/2021. Observações: O projeto teve como objetivo geral 

“Apoio de monitor para o acompanhamento de três disciplinas de História e duas de Direito ao longo 

do período emergencial e de adoção de tecnologias novas para o ministério de aulas”. Foi registrado 

que 100% dos objetivos foram alcançados, tanto os gerais como os específicos. Como elemento novo 

ou inovador foi mencionado o fato de o projeto ter sido inteiramente online. Entre os impactos 

alcançados pela ação na comunidade externa foram relacionados: a disponibilização de uma bolsa 

pela FURG, a qual serviu cinco turmas diferentes, a interação positiva com alunos e com o bolsista, o 

formato remoto das atividades e um melhor atendimento dos alunos de graduação proporcionado pelo 

bolsista. 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 dos relatórios de projetos apresentados. Posto em votação o parecer 30/2021 da 

Câmara de Ensino foi aprovado por unanimidade pelos Conselheiros. e) Parecer: 31/2021. Assunto: 

Relatórios de Projetos de Ensino. Relator(a): Evelin Melo Mintegui. Relatório: A Câmara de Ensino 

do Conselho do ICHI recebeu para análise e parecer os Relatórios de Projetos abaixo apresentados: 

1. Título do relatório: Psicologia da Educação Especial. Número de registro: ENS – 1812. Responsável: 

Profa. Carla Imaraya Meyer de Felippe. Período de desenvolvimento: 02/08/2021 a 31/10/2021. 

Observações: O projeto teve como objetivo geral “Possibilitar que o aluno venha conhecer e 

compreender os/as: acontecimentos impulsionadores da concepção atual dos princípios e práticas da 

inclusão dos estudantes com deficiência e/ou Necessidades Educacionais Específicas”. De acordo 

com o relatório, o projeto alcançou 100% dos seus objetivos específicos, tendo atendido 83 discentes 

da instituição. A docente declarou ter ocorrido integração entre áreas do conhecimento, no quesito de 

tecnologias assistivas, uma vez que elas abrangem diversos aspectos da interdisciplinaridade. Entre 

os impactos alcançados pela ação na comunidade externa, o projeto permitiu a promoção de inclusão 

através da produção de legendas, vídeos e materiais didáticos. 2. Título do relatório: Métodos e 

Técnicas de Pesquisa I (10405); Métodos e Técnicas de Pesquisa I (10405 - TURMA B); Elaboração 

e Avaliação de Projetos Turísticos (10735)/2021.1. Número de registro: ENS –1831. Responsável: 

Profa. Mayara Roberta Martins. Período de desenvolvimento: 02/08/2021 a 31/10/2021. Observações: 

O projeto teve como objetivo geral “Contribuir com a dinâmica e desenvolvimento dos Cursos de 

Graduação no período emergencial (Turismo, Hotelaria e Eventos), por meio da inserção de 

estudantes nas atividades de ensino”. De acordo com o relatório, o projeto alcançou 100% dos seus 

objetivos específicos, tendo atendido 60 discentes da instituição. A docente declarou ter havido 

integração dos aspectos da interdisciplinaridade e multidisciplinaridade sob a ótica dos estudos, das 

pesquisas e da elaboração de projetos voltados ao Turismo, Hotelaria e Eventos. Entre os impactos 

alcançados pela ação na comunidade externa, a coordenação do projeto aponta os aspectos social 

(por meio da ação de monitoria entre os estudantes), econômico (por apoio às atividades remotas 

autorizadas pela FURG por meio da Instrução Normativa 023/2020), tecnológico (pela utilização da 

tecnologia no processo de comunicação e ação monitora) e acadêmico (uma vez que ação visava 

contribuir para o bom desempenho dos estudantes). 3. Título do relatório: Monitoria remota de 

Psicologia Social do Trabalho, Práticas de Pesquisa em Psicologia II e Psicologia para Educação 

Física. Número de registro: ENS – 1880. Responsável: Profa. Geruza Tavares D Avila. Período de 

desenvolvimento: 02/08/2021 a 31/10/2021. Observações: O projeto teve como objetivo geral 

“Disponibilizar por meio de Tecnologias da Informação e da Comunicação (TIC's), monitoria para os 

estudantes”, no escopo das disciplinas já mencionadas no título do projeto. De acordo com o relatório, 

o projeto alcançou 100% das expectativas quanto ao objetivo geral, ainda que dois dos objetivos 

específicos não tenham sido descritos como completamente atingidos (atingimento de 90% do objetivo 
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específico relacionado a disponibilização de materiais no AVA; 90% do objetivo específico relacionado 

ao processo de comunicação entre discentes e docente; e 100% de atingimento do objetivo específico 

de acompanhamento e auxilio às discussões acerca das temáticas das disciplinas). O projeto atendeu 

a 62 discentes da instituição. A coordenadora aponta o caráter de indissociabilidade entre ensino, 

pesquisa e extensão da ação ao pontuar que o monitor participou contando sobre a pesquisa que 

desenvolve em sua monografia e de sua atividade de estágio, que possui um caráter extensionista. A 

integração entre áreas do conhecimento (Educação e Saúde, a partir da Psicologia) e a difusão das 

informações pesquisadas também foram pontuadas como resultados da ação. Entre os produtos 

gerados pelo projeto de monitoria, encontram-se dois trabalhos publicados em anais de evento 

científico. Sobre os impactos alcançados pela ação na comunidade externa, a coordenação do projeto 

aponta os aspectos social (reorganização do trabalho docente e adaptação ao sistema remoto/online), 

econômico (pela possibilidade de uso gratuito de plataformas), tecnológico (pelo uso de TICs no 

percurso da ação) e acadêmico (por ter permitido interação e compartilhamento de novos formatos de 

materiais, como vídeos e podcasts). Voto do(a) Relator(a): a) Fundamentação: documentação 

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

exposto, voto pela APROVAÇÃO dos relatórios de projetos apresentados. Posto em votação o parecer 

31/2021 da Câmara de Ensino foi aprovado por unanimidade pelos Conselheiros. f) Parecer: 32/2021. 

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

Câmara de Ensino do Conselho do ICHI recebeu para análise e parecer os Relatórios de Projetos 

abaixo apresentados: 1. Título do relatório: Psicologia como profissão e abordagens teórica do 

desenvolvimento. Número de registro: ENS – 1881. Responsável: Profa. Leticia Langlois Oliveira. 

Período de desenvolvimento: 02 de agosto a 31 de outubro 2021. Observações: O projeto teve como 

objetivo geral “Monitoria nas disciplinas de Psicologia como profissão e Psicologia do desenvolvimento 

II”. Além disso o projeto buscou “possibilitar ao aluno a oportunidade de fortalecer seu conhecimento 

nas disciplinas por meio do projeto de monitoria; criar e levantar materiais didático-pedagógicos atuais, 

em especial buscando um aumento no interesse pelas aulas através de recursos inovadores e 

atrativos; propor formas de acompanhamento de alunos que apresentem dificuldades”. De acordo com 

o relatório, o projeto alcançou os seus objetivos, e contou com a participação total 72 pessoas sendo 

estas compostas por 02 docentes e 70 discentes da FURG. Destaca-se que o projeto foi contemplado 

com Edital de Monitoria primeiro semestre 2021. 2. Título do relatório: Psicologia Social e Psicologia 

da Educação. Número de registro: ENS – 1882. Responsável: Profa. Rita de Cassia Maciazeki Gomes. 

Período de desenvolvimento: 02 de agosto a 31 de outubro de 2021. Observações: O projeto teve 

como objetivo geral “Contribuir para o desenvolvimento do processo de ensino e de aprendizagem de 

estudantes da graduação de diferentes cursos”. Além disso o projeto buscou “contribuir para a 

qualidade dos Cursos de Graduação através da inserção de graduandos em atividades e ações de 

ensino que visem evitar a retenção de estudantes no seu percurso curricular, bem como, prevenir a 

evasão e o abandono do curso;  possibilitar a criação de métodos e instrumentos didático-pedagógicos;  

colaborar com grupos ou turmas de estudantes visando à melhoria do desempenho acadêmico em 

relação às atividades curriculares constantes do Plano de Ensino da disciplina;  flexibilizar e inovar no 

manuseio de técnicas e de equipamentos vinculados aos conhecimentos próprios da formação 

acadêmica;  propiciar maior engajamento dos estudantes nas atividades acadêmicas de Ensino”. De 

acordo com o relatório, o projeto alcançou os seus objetivos, e contou com a participação total 61 

pessoas sendo estas compostas por 01 docentes e 60 discentes da FURG. Destaca-se que o projeto 

foi contemplado com Edital de Monitoria primeiro semestre 2021. 3. Título do relatório: Projeto de 

Ensino de Estágio Curricular Obrigatório (PEECS) 2021/1: repensando as práticas em tempos de 

pandemia. Número de registro: ENS – 1896. Responsável: Profa. Darciele Paula Marques Menezes. 

Período de desenvolvimento: 14 de julho a 26 de outubro 2021. Observações: O projeto teve como 
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objetivo geral “Ofertar espaços de aprendizagem envolvendo prática profissional para os discentes dos 

cursos de Tecnologia em Eventos, Hotelaria e Turismo”. Além disso, a proposta buscou “Oportunizar 

a prática de estágio curricular supervisionado aos discentes dos cursos de Tecnologia em Eventos, 

Hotelaria e Turismo. Estimular a produção científica aplicada aos campos de Eventos, Hotelaria, 

Turismo e áreas afins da hospitalidade”. De acordo com o relatório, o projeto alcançou os seus 

objetivos, e contou com a participação total 234 pessoas, sendo 12 docentes, 02 TAEs, 15 discentes 

da FURG e 200 pessoas da comunidade externa. A comunidade externa esteve representada pelas 

“empresas e organizações sem fins lucrativos, nas quais os acadêmicos matriculados na disciplina de 

estágio obrigatório dos Cursos de Turismo, Hotelaria e Eventos atuaram de forma on-line, bem como 

o público dessas empresas/organizações. Além disso, fizeram parte da comunidade externa os 

participantes dos eventos on-lines, realizados pelos acadêmicos, que alcançaram aproximadamente 

200 views”. Voto do(a) Relator(a): a) Fundamentação: a documentação apresentada, referente ao 

relatório das atividades de ensino, está em conformidade com os trâmites da Instituição. b) Parecer: 

Tendo em vista o exposto, voto pela APROVAÇÃO dos relatórios de ensino. Posto em votação o 

parecer 32/2021 da Câmara de Ensino foi aprovado por unanimidade pelos Conselheiros. g) Parecer: 

33/2021. Assunto: Atualização da Normatização do Trabalho de Conclusão de Curso - TCC: 

Curso de Tecnologia em Eventos. Interessado(a): Darciele Paula Marques Menezes. Relator(a): 

Artur H. Franco Barcelos. Relatório: A Câmara de Ensino do Conselho do ICHI recebeu para análise e 

parecer a solicitação de Atualização da Normatização do Trabalho de Conclusão de Curso - TCC: 

Curso de Tecnologia em Eventos. No material recebido tem-se: 1. Ata 09/2021 do Núcleo Docente 

Estruturante NDE do Curso de Tecnologia em Eventos. Data: 17/09/2021. 2.  Normatização do 

Trabalho de Conclusão de curso do curso superior de tecnologia em eventos (Anterior). 3. A 

Regulamentação e normatização de Trabalho de Conclusão de Curso do Curso Superior de Tecnologia 

em Eventos 2021 (Atualizado). Voto do(a) Relator(a): a) Fundamentação: As atualizações foram sobre 

as atribuições, responsabilidades, os procedimentos de funcionamento, organização e fluxo de 

trabalho da Comissão de TCC, bem como nos anexos afim de padronizar os documentos 

disponibilizados pela Comissão de TCC aos cursos de Hotelaria, Eventos e Turismo. A alteração diz 

respeito a Comissão de Trabalho de Conclusão de Curso, que irá atuar em conjunto com os três curso, 

Hotelaria, Tecnologia de Eventos e Turismo. Assim, houve alteração no Capítulo III: Antes: Capítulo III 

- Das partes envolvidas. Comissão de trabalho de Conclusão de Curso da Área Hospitalidade. Agora: 

Capítulo 3 – Dos objetivos, composição e mandato da Comissão de Trabalho de Conclusão de Curso 

(ctcc). E a inserção de um novo Capítulo 4: Capítulo 4 – Competências e responsabilidades das partes 

envolvidas. Com estas alterações a Regulamentação e Normatização de Trabalho de Conclusão de 

Curso do Curso Superior de Tecnologia em Eventos está adequada à criação da Comissão de Trabalho 

de Conclusão de Curso. Houve acordo entre as áreas envolvidas e aprovação, como consta na Ata do 

Núcleo Docente Estruturante NDE de Tecnologia de Eventos de 17 de setembro de 2021. b) Parecer: 

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

parecer 33/2021 da Câmara de Ensino foi aprovado por unanimidade pelos Conselheiros. h) Parecer: 

34/2021. Assunto: Projetos de Ensino. Relator(a): Artur H. F. Barcelos. Relatório: A Câmara de 

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

do projeto: “Projeto de Ensino de Estágio Curricular Obrigatório (PEECS) 2021/2: práticas profissionais 

em tempos de pandemia”. Número de registro: ENS-2003. Responsável: Mayara Roberta Martins. 

Período de desenvolvimento: 15/12/2021 a 30/03/2022. Observações: A Câmara de Ensino do ICHI 

recebeu para análise e parecer o Projeto: ENS/2003 - Estágio Curricular Obrigatório (PEECS) 2021/2: 

práticas profissionais em tempos de pandemia, sob responsabilidade de Mayara Roberta Martins. O 

projeto tem como objetivo geral: Ofertar espaços de aprendizagem envolvendo prática profissional 

para os discentes dos cursos de Tecnologia em Eventos, Hotelaria e Turismo. E como objetivos 
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específicos: Oportunizar a prática de estágio curricular supervisionado aos discentes dos cursos de 

Tecnologia em Eventos, Hotelaria e Turismo. - Estimular a produção científica aplicada aos campos 

de Eventos, Hotelaria, Turismo e áreas afins da hospitalidade. Apresenta justificativa, fundamentação 

teórica e metodologia de forma clara e coerente. 2. Título do projeto: PLÁGIO, NÃO! Sensibilização 

contra o plágio acadêmico no Curso de Arquivologia. Número de registro: ENS-2013. Responsável: 

Evelin Melo Mintegui. Período de desenvolvimento: 25/04/2022 a 25/04/2023. Observações: A Câmara 

de Ensino do ICHI recebeu para análise e parecer o Projeto: ENS/2003 - PLÁGIO, NÃO! Sensibilização 

contra o plágio acadêmico no Curso de Arquivologia, sob responsabilidade de Evelin Melo Mintegui. O 

projeto tem como objetivo geral: Sensibilizar os estudantes do Curso de Arquivologia sobre o que é e 

como evitar o plágio em sua formação acadêmica. E como objetivos específicos: Instruir acerca da 

temática do direito autoral e sua relação com a produção do conhecimento científico; Exercitar a prática 

do uso de fontes de informação confiáveis como lastro teórico para a produção de trabalhos 

acadêmicos. Criar espaço para discussão do tema Apresenta justificativa, fundamentação teórica e 

metodologia de forma clara e coerente. Voto do(a) Relator(a): a) Fundamentação: a documentação 

apresentada para ambos projetos 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 34/2021 da Câmara de Ensino foi aprovado por unanimidade pelos Conselheiros. 4) Câmara 

de Extensão: a) Parecer: 21/2021. Assunto: Atividades de extensão. Relator(a): Ligia Dalchiavon. 

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

projeto abaixo apresentado: 1. Título do relatório:  ENDOSSO INSTITUCIONAL: GESTÃO E 

VALORIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO ARQUEOLÓGICO. Número de registro: EXT-1020. Responsável: 

Beatriz Valladão Thiesen. Período de desenvolvimento: 08/10/2019 a 31/05/2024. Observações: O 

objetivo geral do projeto foi a prestação de serviços de emissão de endosso institucional para guarda, 

manutenção e o devido uso social de bens arqueológicos. O número de pessoas atendidos pelos 

projetos foram 5 docentes, 1 TAE, 120 discentes da FURG e 100 membros da comunidade externa. A 

ação propiciou a transdisciplinariedade e que uma diversidade de materiais arqueológicos pesquisados 

no município permanecessem em uma instituição local, a FURG, para que possam ser pesquisados, 

divulgados e sejam ferramentas de construção de memórias e identidades. 2. Título do Relatório: 

Centro de Estimulação e Recreação: CER Criança. Número de registro: EXT – 1113. Responsável: 

Carla Imaraya Meyer de Felippe. Período de desenvolvimento:  previsão início em 20/09/2019, projeto 

contínuo. Observações: O projeto vinculado ao CER Criança, Costura tem por objetivo a criação de 

um banco de dados virtual e online para a população com deficiência de Rio Grande. Uma vez 

instituído, o Costura dará subsídios para visualizarmos a população que necessita dos serviços a 

serem oferecidos pelo CER Criança. Não há de números de envolvidos e consta que 0% dos objetivos 

foram atingidos e no item de resultados não há apresentação dos mesmos, dando-se a entender que 

o projeto não foi realizado. Voto do(a) Relator(a): a) Fundamentação: Tendo a documentação 

apresentada do relatório do projeto ENDOSSO INSTITUCIONAL: GESTÃO E VALORIZAÇÃO DO 

PATRIMÔNIO ARQUEOLÓGICO, de responsabilidade da professora Beatriz Valladao Thiesen está 

em conformidade com os trâmites da Instituição. A documentação apresentada pelo relatório EXT 1113 

está em conformidade com os trâmites da Instituição e pelo preenchimento do formulário entende-se 

que a atividade não aconteceu. b) Parecer: Tendo em vista o exposto, voto pela APROVAÇÃO das 

solicitações apresentadas. Posto em votação o parecer 21/2021 da Câmara de Extensão foi aprovado 

por unanimidade pelos Conselheiros. b) Parecer: 22/2021. Assunto: Atividades de extensão. 

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

para análise e parecer os relatórios de projetos abaixo apresentados: 1. Título do projeto: Projeto 

Biblioteca da Escola: Ativar! 2020. Número de registro: EXT – 1351.Responsável: Renata Braz 

Gonçalves. Período de desenvolvimento: 01/07/2020 até 31/05/2021. Observações: O projeto tem 
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objetivo oferecer consultoria em organização de acervos de bibliotecas escolares e dinamização 

desses espaços. O projeto aliou conhecimentos desenvolvidos nas disciplinas do curso. Além disso, 

houve a pesquisa sobre a temática por parte dos discentes e professora para elaboração de trabalho 

que foi apresentado em evento comemorativo aos 45 anos do curso de Biblioteconomia e que foi 

publicado em Anais de evento (no prelo). 2. Título do projeto: Semana Acadêmica da Psicologia 2021: 

PSICON: Novos Caminhos da Psicologia Contemporânea. Número de registro: EXT- 1593. 

Responsável: Letícia Langlois Oliveira. Período de desenvolvimento: De 25 até 29/10/2021. 

Observações: O projeto tem por objetivo refletir sobre o papel do psicólogo na sociedade 

contemporânea. As atividades realizadas estimularam espaços para problematização e diálogo acerca 

das dificuldades encontradas em relação a atuação dos profissionais de Psicologia nos diferentes 

contextos e situações atuais. Possibilitaram, aos alunos, o acesso ao conhecimento de assuntos 

abordados de maneira menos frequente nas disciplinas regulares do curso. As discussões levantadas 

fomentaram o pensamento crítico para repensar o teor político da atuação do psicólogo possibilitando 

o debate entre as diferentes áreas da Psicologia com a interdisciplinaridades entre as Humanidades. 

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 22/2021 da Câmara de Extensão foi aprovado 

por unanimidade pelos Conselheiros. c) Parecer: 23/2021. Assunto: Atividades de extensão. 

Relator(a): Marcia Carvalho Rodrigues. Relatório: A Câmara de Extensão do Conselho do ICHI 

recebeu para análise e parecer os seguintes relatórios: 1. Relatório de atividades do projeto de 

extensão EXT 1603 - II Webinário de Pesquisas Científicas, coordenado por Bruna Morante Lacerda 

Martins. De acordo com o relatório, a atividade atingiu plenamente os objetivos propostos e possui 

abrangência local. Quanto aos resultados, houve integração entre as áreas do conhecimento, 

especialmente turismo, hotelaria e eventos. Quanto aos impactos alcançados na comunidade externa, 

destaca-se a possibilidade de acessar o conteúdo a qualquer momento, tendo em vista que a atividade 

ocorreu de forma on-line, o que aumenta a disseminação do conhecimento. 2. Relatório de atividades 

do projeto de extensão EXT 1606 – Semana de Defesas de TCC dos cursos de Turismo, de Hotelaria 

e de Eventos 2021/02, coordenado por Renata Brauner Ferreira. De acordo com o relatório, a atividade 

atingiu plenamente os objetivos, foi realizada de forma on-line e possui abrangência nacional. Quanto 

aos resultados, destaca-se: a ação foi indissociável entre ensino, pesquisa e extensão; houve 

integração entre as áreas do conhecimento, em especial turismo e hospitalidade; houve difusão e 

divulgação da informação pesquisada entre os alunos que realizam TCC. Voto do(a) Relator(a): a) 

Fundamentação: recomenda-se a correção do item 7 do relatório do projeto EXT 1603, pois o mesmo 

informa que a abrangência da ação é local, no entanto o item 8.4 do mesmo relatório informa a 

participação de discentes dos Estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. O relatório do 

projeto EXT 1606 não apresenta impedimentos para a sua aprovação. b) Parecer: Tendo em vista o 

exposto, voto pela APROVAÇÃO das solicitações apresentadas, condicionadas às correções 

indicadas. Posto em votação o parecer 23/2021 da Câmara de Extensão foi aprovado por unanimidade 

pelos Conselheiros. d) Parecer: 24/2021. Assunto: Atividades de extensão. Relator(a): Vanderlise 

Machado Barão. Relatório: A Câmara de Extensão do Conselho do ICHI recebeu para análise e 

parecer o relatório de projeto abaixo apresentado: 1. Título do relatório:  Movimento Associativo na 

Formação e Atuação do Arquivista. Número de registro: EXT-1655. Responsável: Evelin Melo Mintegui 

Período de desenvolvimento: 08/11/2021 a 12/11/2021. Observações: Não possui ações relacionadas 

e sem recursos financeiros envolvidos. A atividade teve como objetivos a elaboração de cards e 

divulgação do evento em redes sociais, tendo como público alvo a comunidade acadêmica e público 

externo. O evento em questão foi realizado por meio do canal do Youtube do curso de arquivologia e 

continua disponível na plataforma. Houve uma alteração de palestrante, mas que não prejudicou o 
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pleno desenvolvimento do projeto. Foram alcançados 100% dos objetivos. O relatório atende aos 

requisitos da pesquisa e extensão, sendo por mim aprovado. A Câmara de Extensão do Conselho do 

ICHI recebeu para análise e parecer o projeto abaixo apresentado: 1. Título do Projeto: Divulgação dos 

cursos da FURG SVP no evento / Natal da Esperança (2021) promovido pela Prefeitura de Santa 

Vitória do Palmar - RS. Número de registro: EXT-1698. Responsável: Mayara Roberta Martins. Período 

de desenvolvimento: 15/12/2021 a 01/01/2022. Observações: O evento não envolve recursos nem 

possui ações envolvidas, porém envolve as unidades acadêmicas do Campus de Santa Vitória do 

Palmar, a FADIR, ICEAC e ICHI com parceria junto a Prefeitura de Santa Vitória do Palmar. O objetivo 

do projeto é divulgar os cursos de graduação da FURG oferecidos no Campus de SVP. Em 

colaboração com a prefeitura do município serão divulgados e entregues material informativo sobre os 

cursos da FURG no estande do evento. O projeto atende as demandas da extensão. 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 

24/2021 da Câmara de Extensão foi aprovado por unanimidade pelos Conselheiros. 5) Câmara de 

Pesquisa: a) Parecer: 08/2021. Assunto: Aprovação de Projetos e Relatórios de Pesquisa. 

Relator(a): Paulo Afonso Pires Junior. Relatório: A Câmara de Pesquisa do Conselho do ICHI recebeu 

para análise e parecer os projetos abaixo apresentados: 1. Título do projeto: “Valoração arquivística 

de dossiês funcionais: estudo de caso na Refinaria de Petróleo Riograndense”. Número de registro: 

1781. Responsável: Evelin Melo Mintegui. Período de desenvolvimento: 20/12/21 a 20/07/2022. 

Observações: Analisar os dossiês funcionais custodiados na Refinaria de Petróleo Riograndense para 

determinar seus prazos de guarda. 2. Título do projeto: “Análise de domínio no periódico 

TransInformação (2007-2021): produção, análise de ocorrência de palavras e acoplamento 

bibliográfico por palavras”. Número de registro: 1782. Responsável: Rodrigo Aquino de Carvalho. 

Período de desenvolvimento: 15/12/21 a 15/12/2022. Observações: O objetivo geral é analisar o campo 

da Ciência da Informação a partir dos artigos publicados no periódico TransInformação entre os anos 

2007 e 2021 (15 anos). A Câmara de Pesquisa do Conselho do ICHI recebeu para análise e parecer 

os relatórios de projetos abaixo apresentados: 1. Título do relatório: “KOHA - gestão e informatização 

de bibliotecas com uma ferramenta Open source”. Número de registro: 1226. Responsável: Angélica 

Conceição Dias Miranda. Período de desenvolvimento: 01/08/2020 a 31/07/2021. 2. Título do relatório: 

“APRENDIZAGEM HISTÓRICA: MEMÓRIA, CULTURA E SENSIBILIDADES NOS OLHARES NO 

ESPAÇO MUSEOLÓGICO”. Número de registro: 1362. Responsável: Julia Silveira Matos. Período de 

desenvolvimento: 01/08/2020 a 31/07/2021. 3. Título do relatório: “APLICATIVOS PARA WEB, LIVROS 

DIDÁTICOS E HISTORIOGRAFIA: CONSTRUINDO RELAÇÕES ENTRE SABERES ESCOLARES E 

ACADÊMICOS PARA COMPREENDER O ENSINO DE HISTÓRIA DOS GOVERNOS 

AUTORITÁRIOS BRASILEIROS NO SÉCULO”. Número de registro: 1372. Responsável: Julia Silveira 

Matos. Período de desenvolvimento: 01/08/2020 a 31/07/2021. 4. Título do relatório: “Revista bilingue 

Deslocamentos/Déplacements”. Número de registro: 1698. Responsável: Fernando Hartmann. 

Período de desenvolvimento: 25/02/2019 a 25/02/2022. 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 08/2021 da Câmara de Pesquisa foi aprovado por unanimidade pelos Conselheiros. 6) 

Calendário 2022: Foi apresentado o calendário administrativo do Conselho para o ano de 2022. Após 

ampla discussão sobre o horário da reunião foi acordado que PROGRAD será consultada sobre a 

obrigatoriedade do bloqueio de horário dos docentes que compõem o Conselho da Unidade. Ao final 

o novo calendário foi posto em votação e aprovado por unanimidade pelos Conselheiros. 7) Pauta do 

CA de Psicologia: O Centro Acadêmico de Psicologia através do discente Maurício Bilhalva de Freitas 
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propôs que a participação dos estudantes nos Conselhos, Órgãos Colegiados e Centros Acadêmicos 

sejam computadas como horas complementares para a formação dos graduandos. Ele solicitou que 

os coordenadores levem esse debate para as suas áreas. 8) Assuntos Gerais: a) Representação 

junto ao Comitê Acadêmico História, Regiões e Fronteiras - CAHRF: O professor Anselmo Alves 

Neetzow informou de seu convite a participar do Comitê Acadêmico História, Regiões e Fronteiras 

(CAHRF) que faz parte a Associação de Universidades Grupo Montevideo (AUGM). A FURG, por sua 

vez, já está cadastrada como participante da AUGM, e a partir do convite feito ao referido professor, 

terá representação junto ao CAHRF. O Comitê tem por objetivos a construção de espaços acadêmicos 

comuns entre as universidades públicas dos países membros que a compõe, são eles: Argentina, 

Bolívia, Brasil, Chile, Paraguai e Uruguai. Criando dessa forma lista de metas a serem alcançadas, tais 

como: – Promover o intercâmbio de conhecimento e de experiências docentes de graduação e pós-

graduação e investigação no campo das ciências humanas e sociais sob o enfoque da formação 

histórica de regiões e fronteiras; – Participar ativamente na criação e execução de programas para 

estudantes de graduação, pós-graduação e docentes; – Promover a elaboração trabalhos acadêmicos 

de todos os níveis sobre os temas do CAHRF; – Propiciar a realização de atividades de extensão inter-

regionais e/ou internacionais; – Promover solidariamente as publicações dos resultados obtidos nos 

projetos de investigação conjunta. O Conselheiro Anselmo informou, ainda, que a sua representação 

junto ao CAHRF foi aprovada em reunião do comitê assessor dos Cursos de História, conforme ata 

encaminhada. Assim sendo, o referido professor, solicitou ao Conselho do ICHI a aprovação de seu 

nome como representante no Comitê Acadêmico História Regiões e Fronteiras da AUGM. Posto em 

votação a representação foi aprovada por unanimidade pelos Conselheiros. b) Falecimento dos 

colegas do Instituto: O professor Artur Henrique Franco Barcelos falou sobre a perda dos dois 

colegas durante a pandemia, destacou que se trata de uma situação muito dura e complicada. Por fim, 

sugeriu que quando as atividades voltarem a forma presencial seja criada uma rede solidária de apoio, 

acolhimento e atenção entre os colegas. c) Recesso das Atividades: O Diretor informou que 

considerando a Portaria 12.735/2021 do Mistério da Educação e a Portaria 2456/2021 da Reitoria da 

FURG, o recesso terá início a partir do dia 20/12/2021. As atividades administrativas das secretarias e 

as atividades dos laboratórios, no período entre 20 de dezembro e 31 de dezembro, serão realizadas 

no formato remoto, em sistema de plantões para a manutenção das atividades programadas ou 

contemplar as demandas urgentes. As atividades de ensino, pesquisa e extensão de acordo com o 

calendário acadêmico da FURG serão mantidas. 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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