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CONSELHO DO INSTITUTO DE CIÊNCIAS HUMANAS E DA INFORMAÇÃO 
 

ATA 03/2022 
 

REUNIÃO ORDINÁRIA 
 
Aos oito dias do mês de fevereiro de 2022, às 14h30min., por webconferência na plataforma Google 

Meet, através do link https://meet.google.com/yzn-tbfo-rii, a reunião ordinária do Conselho do 

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

Mateus de Moura Rodrigues, Roberta Pinto Medeiros, Marcia Carvalho Rodrigues, Pedro de Souza 

Quevedo Neto, Jussemar Weiss Gonçalves, Darciele Paula Marques Menezes, Cesar André Luiz 

Beras, Éder Leandro Bayer Maier, Clediane Nascimento Santos, Danilo Vicensotto Bernardo, Martin 

César Tempass, Ceres Braga Arejano, Mayara Roberta Martins, Martial Raymond Henri Pouguet, 

Cristiano Quaresma de Paula, Adriana Kivanski de Senna, Júlia Silveira Matos, Paulo Afonso Pires 

Junior, Sibelle Cardia Nunes Cruz, Elisângela Gorete Fantinel, Vanderlise Machado Barão, Thuani 

Correa Bonilha Silveira e Mariana dos Santos Passos. Ao iniciar a reunião, o Diretor do Instituto de 

Ciências Humanas e da Informação, Prof. Dr. Éder Leandro Bayer Maier deu as boas-vindas, 

agradeceu a presença de todos e iniciou a apresentação das indicações que estiveram sob a sua 

responsabilidade. 1) Indicações: a) Indicação 18/2022. Assunto: Criação do Núcleo de Ensino, 

Pesquisa e Extensão (R)Existências Ambientais e Territoriais. Relatório: Informo o Conselho do 

ICHI que aprovamos por ad referendum a criação do Núcleo de Ensino, Pesquisa e Extensão 

(R)Existências Ambientais e Territoriais, de responsabilidade do Prof. Dr. Cristiano Quaresma de 

Paula. Conclusão: Se tiver objeção à aprovação do núcleo de pesquisa será registrado na ata. Posta 

em votação, a Indicação 18/2022 foi aprovada por unanimidade pelos Conselheiros. b) Indicação 

19/2022. Assunto: Eleição para coordenação do Programa de Pós Graduação em Psicologia. 

Relatório: Recebi para análise e parecer o processo de eleição do Programa de Pós Graduação em 

Psicologia. Tendo com resultado a candidatura da chapa Única, constituída pela Professora Simone 

dos Santos Paludo e Daniela Barsotti Santos, que foram eleitas para os cargos de coordenadora e 

coordenadora adjunta, respectivamente. Conclusão: Solicito aprovação do processo de seleção da 

coordenação do Programa de Pós Graduação em Psicologia a fim de emitir as portarias de nomeação. 

Posta em votação, a Indicação 19/2022 foi aprovada por unanimidade pelos Conselheiros. c) 

Indicação 20/2022. Assunto: Criação do curso de Doutorado Profissional em História. Relatório: 

Recebi para análise e parecer a proposta de criação do curso de Doutorado Profissional em História. 

Sendo que os documentos mostram a concordância do Programa de Pós Graduação e do Comitê 

Assessor em História para a criação do Doutorado Profissional em História. Conclusão: Solicito 

aprovação da criação do Curso de Doutorado Profissional em História para encaminhamentos na 

FURG e na CAPES. A Profª Júlia Silveira Matos, coordenadora do PPGH, apresentou a proposta aos 

Conselheiros. Na sequência o Diretor parabenizou o grupo pela iniciativa e a Profª Adriana Kivanski 

de Senna também. Posta em votação, a Indicação 20/2022 foi aprovada por unanimidade pelos 

Conselheiros. 2) Câmara Administrativa: a) Parecer: 10/2022. Assunto: Relatório de Pós-

Doutorado. Interessado(a): Prof. Dr. Ricardo Gonçalves Severo. Relator(a): Professora Jussara 

Mantelli. Relatório: A Câmara Administrativa do Pleno do Conselho do ICHI recebeu para análise e 

parecer o Relatório de Atividades do Estágio de Pós-Doutorado do Pesquisador-Colaborador: Ricardo 

Gonçalves Severo, sob a Supervisão da Profa. Dra. Wivian Weller, iniciado em 1 de abril de 2021 e 

concluído em 31 de dezembro de 2021. Constam da documentação recebida o Relatório de Atividades 

do Estágio de Pós-Doutorado do Pesquisador-Colaborador: Ricardo Gonçalves Severo, com as 

seguintes especificações: Breve Currículo do Professor, Projeto de Pesquisa com a descrição da 

https://meet.google.com/yzn-tbfo-rii
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fundamentação teórica e metodológica; Descrição das atividades relacionadas ao projeto e resultados 

de pesquisa; Publicações realizadas e encaminhadas no período; Palestras proferidas; Cronograma 

de atividades com detalhe de todas as etapas desenvolvidas. Voto do(a) Relator(a): a) 

Fundamentação: O relatório apresenta as atividades desenvolvidas pelo Pesquisador-Colaborador 

Ricardo Gonçalves Severo em seu Estágio de Pós-Doutorado no Programa de Pós-Graduação em 

Educação, contendo os elementos necessários para o entendimento da pesquisa. b) Parecer: A 

relatora, de posse da documentação, vota pela aprovação do relatório apresentado pelo Pesquisador-

Colaborador Ricardo Gonçalves Severo. Posto em votação o parecer 10/2022 da Câmara 

Administrativa foi aprovado por unanimidade pelos Conselheiros. b) Parecer: 11/2022. Assunto: 

Trabalho Voluntário. Interessado(a): Tainã Costa Peres. Relator(a): Sibelle Cardia Nunes Cruz. 

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

processo 23116.000321/2022-26 que trata da solicitação de trabalho voluntário docente. Constam no 

processo os seguintes documentos: Plano de Trabalho Voluntário; Comprovante de Residência; Cópia 

de RG; ATA 2/2022 do NDE e Comitê Assessor dos Cursos de Geografia, resultante da reunião 

ordinária realizada no dia 04/02/2022. Voto do(a) Relator(a): a) Fundamentação: A doutoranda do 

Programa de Pós-Graduação em Geografia – POSGEA da Universidade Federal do Rio Grande do 

Sul – UFRGS, Tainã Costa Peres, encaminhou para o ICHI a solicitação (aprovada na ATA 2/2022) de 

trabalho voluntário docente. De acordo com o plano de trabalho ela irá atuar na disciplina de 

Sensoriamento Remoto (10660), no projeto de Pesquisa (PESQ – 1796) e no projeto de Extensão 

(EXT-1733). Todos são de responsabilidade do professor Éder Leandro Bayer Maier. A documentação 

está de acordo com a Lei 9.608, de 19/02/98 e a Instrução Normativa Nº 005/2001 – PROAD/FURG, 

de 27/07/2001. Portanto, segue os trâmites legais da Universidade. b) Parecer: A relatora, de posse 

da documentação, vota pela aprovação do pedido de Trabalho Voluntário Docente de Tainã Costa 

Peres. Posto em votação o parecer 11/2022 da Câmara Administrativa foi aprovado por unanimidade 

pelos Conselheiros. 3) Câmara de Ensino: a) Parecer: 08/2022. Assunto: Oferta de disciplina da 

Sociologia para curso de Licenciatura em Ciências EAD. Interessada: Profa Dra Berenice Vahl 

Vaniel. Relator(a): Artur H. F. Barcelos. Relatório: A Câmara de Ensino do Conselho do ICHI recebeu 

para análise e parecer o seguinte assunto: Solicitação da Profa Dra Berenice Vahl Vaniel 

Coordenadora do Curso de Licenciatura em Ciências EaD da oferta da disciplina de Diversidade 

Cultural e Relações Étnico-raciais - 10565D para o curso de Licenciatura em Ciências EaD no 1° 

semestre de 2022 – EAD. Constam os seguintes documentos: Memorando. 3/2022 - IMEF para Prof. 

Dr. Eder Leandro Bayer Maier Diretor do ICHI encaminhando a solicitação da oferta da disciplina; Ata 

N. 02/2022 da Reunião Ordinária da Área de Sociologia do ICHI, de 04/02/2022, na qual consta a 

aprovação da oferta da disciplina de Diversidade Cultural e Relações Étnico-raciais - 10565D para o 

curso de licenciatura em Licenciatura em Ciências EaD no 1° semestre de 2022 – EaD, que será́ 

ministrada pela Profa. Lara Roberta Rodrigues Facioli. Voto do(a) Relator(a): a) Fundamentação: a 

documentação apresentada, está em conformidade com os trâmites da Instituição. Houve 

concordância da área de Sociologia na oferta da disciplina solicitada. b) Parecer: Voto pela aprovação 

da oferta disciplina de Diversidade Cultural e Relações Étnico-raciais - 10565D para o curso de 

licenciatura em Licenciatura em Ciências EaD no 1° semestre de 2022 – EAD, que será́ ministrada 

pela Profa. Lara Roberta Rodrigues Facioli. Posto em votação o parecer 08/2022 da Câmara de Ensino 

foi aprovado por unanimidade pelos Conselheiros. b) Parecer: 09/2022. 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 o os relatórios de projetos abaixo apresentados: 1. 

Título do relatório do projeto: Inserção de cardápio saudável em eventos infantis por meio de 

estratégias lúdicas. Número de registro: ENS – 1924. Responsável: Profa. Priscila Fernandes Carvalho 

de Melo. Período de desenvolvimento: 15 de setembro 2021 a 15 de janeiro de 2022. Observações: 
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De acordo com o relatório, o projeto teve como objetivo geral “criar cardápios variados para festas 

infantis com a inserção de uma alimentação mais saudável, utilizando estratégias lúdicas de 

apresentação dos alimentos”. Como objetivos específicos buscou realizar pesquisa bibliográfica sobre 

a temática (eventos sociais - infantis, elaboração de cardápio, estratégias lúdicas) para apresentar a 

importância da inserção de alimentação saudável em eventos infantis por meio de estratégias lúdicas 

que podem ser utilizadas nos alimentos; elaborar uma cartilha apresentando sugestões de alimentos 

saudáveis para eventos infantis, observando a faixa etária, horário e a temática do evento; divulgar a 

cartilha para o corpo docente e discente dos cursos de eventos, hotelaria e turismo da FURG-SVP, 

posteriormente, para demais interessados com a temática envolvida na cartilha, como organizadores 

de eventos. Ainda, de acordo com o relatório, o projeto alcançou de 70 a 80% dos objetivos propostos. 

Ao todo, o projeto atendeu 103 pessoas, sendo este público formado por 02 servidores, 01 acadêmico 

e 100 pessoas da comunidade. De acordo com o relatório, a cartilha será divulgada para o corpo 

docente e discente da instituição, assim como de outras instituições via e-mail institucional. Quanto 

aos impactos alcançados, na perspectiva social: proporcionou novas possibilidades na organização de 

cardápio para festas infantis; na econômica, aproveitamento de alimentos sazonais e locais; na 

tecnológica: elaboração de material em PDF para docentes, discentes e demais interessados; na 

acadêmica: novas possibilidades para os estudantes desenvolverem a atividade de tecnólogo em 

eventos; e por fim, impacto cultural: com a ênfase na culinária local abordando costumes e tradições. 

2. Título do relatório do projeto: ESTAMOS NA NETFLIX! Santa Vitória do Palmar/RS como destino de 

locações para produções audiovisuais.  Número de registro: ENS – 1925. Responsável: Profa. Priscila 

Fernandes Carvalho de Melo. Período de desenvolvimento: 15 de setembro 2021. Observações: De 

acordo com o relatório do projeto este teve como objetivo geral “desenvolver um portfólio com possíveis 

locações para a captação de produções audiovisuais locais e nacionais na região”. Como objetivos 

específicos buscou apresentar breve caracterização do turismo cinematográfico, benefícios 

econômicos e estratégias e ações de captação de produções audiovisuais; descrever o ambiente ou 

atrativo, apresentando a história, horários de visitação e demais informações pertinentes; divulgar o 

material para o corpo docente e discente da FURG, assim como para as OGDs, produtores 

audiovisuais e Film Commissions nacionais; elaboração do portfólio; reconhecer as possíveis locações 

e realizar o registro fotográfico .O projeto abordou a interdisciplinaridade entre as áreas do turismo, 

eventos, design e comunicação. De acordo com o relatório do projeto, está em processo de elaboração 

um portfólio com as possíveis locações para produções audiovisuais em Santa Vitória do Palmar/RS. 

Este material será disponível por meio digital para produtores do audiovisual, film commissions, 

discentes e docentes. De acordo com o relatório, o projeto alcançou de 80 a 100% dos objetivos 

propostos. Ao todo o projeto atendeu 103 pessoas, sendo este público formado por 02 servidores, 01 

acadêmico e 100 pessoas da comunidade. Quanto aos impactos tem-se, na perspectiva social: 

valorização do destino com sentimento de pertencimento; na econômica: trade turístico, demais 

setores da economia e comunidade local a partir da movimentação de produtores do audiovisual para 

a produção de filmes, séries, publicidade e outros; na tecnológica: a presença do setor audiovisual em 

um determinado destino movimenta o setor do audiovisual local, proporcionando crescimento 

profissional e desenvolvimento tecnológico a partir de trocas de experiência por meio do know-how de 

produtores externos; na acadêmica: possibilidade de novas pesquisas relacionadas as produções 

audiovisuais; e  por fim, o impacto cultural: abordando costumes e tradições. Além de apresentar as 

belezas intrínsecas e extrínsecas do destino no portifólio de apresentação de possíveis locações para 

produções audiovisuais. Voto do(a) Relator(a): a) Fundamentação: a documentação apresentada, 

referente ao relatório de atividade de ensino, está em conformidade com os trâmites da Instituição. b) 

Parecer: Tendo em vista o exposto, voto pela APROVAÇÃO do relatório de ensino. Posto em votação 

o parecer 09/2022 da Câmara de Ensino foi aprovado por unanimidade pelos Conselheiros. 
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c) Parecer: 10/2022. Assunto: Projeto de Ensino. Relator(a): Evelin Mintegui. Relatório: A Câmara 

de Ensino do Conselho do ICHI recebeu para análise e parecer o seguinte Projeto de ensino: 1. Título 

do projeto: Sociologia Digital: introdução à pesquisa social em campos conectados. Número de 

registro: ENS - 2032. Responsável: Lara Roberta Rodrigues Facioli. Período de desenvolvimento: 

24/02 a 01/12/2022. Observações: O projeto tem como objetivo geral promover espaço de diálogo 

acerca de pesquisas com e sobre as mídias digitais em contexto brasileiro. Como objetivos específicos 

são citados: introduzir o campo da sociologia digital para os integrantes do grupo; discutir ferramentas 

metodológicas de pesquisa com mídias digitais como etnografia digital, observação, entrevistas, 

raspagem de dados; discutir temáticas contemporâneas que envolvem a intensificação da conexão e 

digitalização das relações sociais, na interface com os projetos de pesquisa apresentados pelos 

integrantes do grupo (ex. subjetividades conectadas; educação e mídias digitais; política democracia 

e mídias digitais). O projeto apresenta justificativa coerente, bem como referencial teórico adequado à 

compreensão da ação proposta. Destaca-se a participação de outras instituições de ensino como 

parceiras do projeto: Universidade Federal da Bahia; Universidade Federal de São Carlos; 

Universidade Federal de Pelotas; Universidade Estadual de Londrina. O planejamento das ações é 

coerente, e o cronograma é factível. 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 10/2022 

da Câmara de Ensino foi aprovado por unanimidade pelos Conselheiros. d) Parecer: 11/2022. 

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: Como apresentar seu TCC: slides, postura e treino da 

defesa. Número de registro: ENS – 2027. Responsável: Profa. Evelin Melo Mintegui. Período de 

desenvolvimento 09 a 11/02/2022; Observações: O projeto teve como objetivo geral “Promover espaço 

para preparação da apresentação dos trabalhos de conclusão do Curso de Arquivologia”. Conforme o 

relatório 100% dos objetivos foram alcançados envolvendo 1 docente, 11 discentes e 1 TAE. 2. Título 

do relatório: Práticas Profissionais: Diálogos sobre experiências em projetos e sistemas de Arquivos. 

Número de registro: ENS – 1705. Responsável: Bruna Carballo Dominguez de Almeida. Período de 

desenvolvimento: 15 a 29/04/2021. Observações: O projeto teve como objetivo geral “Promover 

diálogos entre discentes e profissionais, contribuindo para a construção do conhecimento acerca de 

projetos e sistemas de arquivos” Conforme o relatório 100% dos objetivos foram alcançados 

envolvendo 1 docente, 46 discentes e 2 TAEs. A ação desenvolvida teve abrangência local. O relatório 

registra que houve impacto na comunidade acadêmica externa. 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 11/2022 da Câmara de Ensino foi aprovado por unanimidade pelos 

Conselheiros. 4) Câmara de Extensão: a) Parecer: 06/2022. 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-1674 28ª Semana Acadêmica de Geografia e 8ª Semana Integrada do PPGEO FURG, 

coordenado por Cristiano Quaresma de Paula. A atividade foi realizada entre os dias 6 e 10/12/2021. 

De acordo com o relatório, os objetivos propostos foram plenamente atingidos, a atividade possui 

abrangência local e não houve mudanças durante a execução do projeto. Quanto aos resultados, 

houve integração entre as áreas do conhecimento, especialmente ciências humanas e sociais. Quanto 

aos impactos alcançados na comunidade externa, destaca-se a relevância do evento na identidade 

dos geógrafos(as) formados pela FURG. 2. Relatório de atividades do projeto de extensão EXT-1698 
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Divulgação dos cursos da FURG-SVP no evento Natal da Esperança (2021) promovido pela Prefeitura 

de Santa Vitória do Palmar-RS, coordenado por Mayara Roberta Martins. A atividade foi realizada entre 

15/12/2021 e 01/01/2022. De acordo com o relatório, a atividade atingiu satisfatoriamente os objetivos, 

a atividade possui abrangência local e não houve mudanças durante a execução do projeto. Quanto 

aos impactos na comunidade, constatou-se a necessidade de mais ações de aproximação com a 

comunidade externa e com os empresários e gestores locais, a fim de divulgar as possibilidades de 

interação com a Universidade. 3. Projeto de extensão EXT-1732 Intervenções psicológicas com idosos, 

coordenado por Denise Maria Maciel Leão. A atividade está prevista de ser realizada entre 02/05 e 

31/12/2022 e tem por objetivo “propiciar intervenções psicológicas aos idosos participantes do 

NUTI/FURG por meio de atividades de escuta ativa, estimulação cognitiva e grupos de roda de 

conversa, organizadas pelo Curso de Psicologia da FURG-RS”. O projeto apresenta justificativa, 

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

execução. 4. Projeto de extensão EXT-1733 O atlas escolar do Rio Grande como ferramenta de ensino, 

coordenado por Eder Leandro Bayer Maier. A atividade tem previsão de realização entre 10/03/2022 

e 30/03/2023 e tem por objetivo “oferecer um curso on-line de 40h para professores do ensino 

fundamental e médio a fim de ampliar uso e compreensão dos mapas publicados no livro denominado 

Atlas Escolar do Rio Grande-RS”. O projeto apresenta justificativa, fundamentação teórica, 

metodologia, referências bibliográficas, equipe executora e cronograma de execução. Voto do(a) 

Relator(a): a) Fundamentação: Os projetos e relatórios apresentados estão em conformidade com os 

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

o exposto, voto pela APROVAÇÃO dos projetos e relatórios de atividades de extensão apresentados. 

Posto em votação o parecer 06/2022 da Câmara de Extensão foi aprovado por unanimidade pelos 

Conselheiros. b) Parecer: 07/2022. 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:  1º Simpósio Gaúcho de 

Bibliotecas Públicas. Número de registro: EXT-1484. Responsável: Márcia Carvalho Rodrigues. 

Período de desenvolvimento: 20/04/2021 a 20/12/2021. Observações: Não possui ações relacionadas 

nem recursos financeiros envolvidos. O público alvo dessa ação foi a comunidade acadêmica e 

externa, já que o projeto tratava-se de uma série de encontros virtuais que ocorreram através de 

plataforma online, onde ao longo do ano foram debatidos temas pertinentes à proposta, trazendo 

convidados de diversas instituições para colaborar com a discussão, que foi aberta ao público ouvinte. 

Foram realizados oito encontros, envolvendo parcerias com o Conselho Regional de Biblioteconomia 

10ª Região, Prefeitura Municipal de Sapiranga e Sistema Estadual de Bibliotecas Públicas do Rio 

Grande do Sul. O evento objetivou oportunizar atividades de formação continuada aos profissionais de 

bibliotecas públicas no Estado, teve repercussão nacional e está disponível na plataforma online. 

Foram alcançados 100% dos objetivos. O relatório atende aos requisitos da pesquisa e extensão, 

sendo por mim aprovado. 2. Título do Relatório: Seminário Internacional: A História por Elas. Número 

de Registro: EXT 1596. Responsável: Anselmo Alves Neetzow. Período de Desenvolvimento: 

01/09/2021 a 10/09/2021. Observações: Sem ações nem recursos financeiros envolvidos. O projeto 

foi a execução de um evento que teve o protagonismo de mulheres como palestrantes. Teve parceria 

das Universidades de Coimbra e Nova de Lisboa, e objetivou promover a discussão sobre o exercício 

da profissão de historiadoras na sociedade, e assim discutir as barreiras enfrentadas por mulheres 

nessa área do conhecimento. Atingiu 100% dos objetivos e atende aos requisitos da pesquisa e 

extensão, aprovo o relatório. 3. Título do Relatório: Psicopatologia da Vida Cotidiana e os Chistes e a 

sua Relação com o Inconsciente. Número de Registro: EXT 1650. Responsável: Fabio Dal Molin. 

Período de Desenvolvimento: 12/11/2021 a 11/02/2022. Observações: Sem ações nem recursos 

financeiros envolvidos. Trata-se de um Grupo de Estudos que teve por objetivo discutir duas obras de 
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Freud com intenção de explorar os aspectos inconscientes da linguagem na clínica e na teoria 

psicanalítica. Atendeu públicos diversos, acadêmico e profissionais da psicologia, já que a discussão 

se deu por plataforma online. Atingiu 100% dos objetivos e atende aos requisitos da pesquisa e 

extensão, aprovo o relatório. 4. Título do Relatório: As interfaces entre a psicanálise e as ciências 

sociais. Parte 3: Patologias do Social. Número de Registro: EXT 1661. Responsável: Fabio Dal Molin. 

Período de Desenvolvimento: 11/11/2021 a 11/02/2022. Observações: Sem ações nem recursos 

financeiros envolvidos. Trata-se de um Grupo de Estudos com encontros semanais de 3 horas de 

duração, transmitido em plataforma online. Envolveu comunidade acadêmica e externa, tendo como 

objetivo o debate interdisciplinar entre psicanálise e sociologia, através de leituras e discussões de 

textos, atendendo estudantes de distintas partes do país. Atingiu 100% dos objetivos e atende aos 

requisitos da pesquisa e extensão, aprovo o relatório. 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 07/2022 da Câmara de Extensão foi aprovado por unanimidade pelos 

Conselheiros. 5) Câmara de Pesquisa: a) Parecer: 03/2022. Assunto: Aprovação de Projeto e 

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

Conselho do ICHI recebeu para análise e parecer o projeto abaixo apresentado: 1. Título do projeto: 

“Pluviômetro automático: Coleta, armazenamento e análise geoquímica da água da chuva no Rio 

Grande do Sul”. Número de registro: 1796. Responsável: Éder Leandro Bayer Maier. Período de 

desenvolvimento: 09/03/2022 a 30/03/2024. Observações: Fabricar e instalar 30 pluviômetros 

automáticos no Rio Grande do Sul, recuperar as amostras de água para mensuração da razão 

isotópica do oxigênio dezoito e interpretação dos resultados a partir de análises estatísticas e relações 

com variáveis climáticas. A Câmara de Pesquisa do Conselho do ICHI recebeu para análise e parecer 

os relatórios de projetos abaixo apresentados: 1. Título do relatório: “Pesquisa aplicada: concepção de 

referenciais metodológicos para os planos territoriais, programas e projetos de qualificação no turismo 

nacional - território RS”. Número de registro: 1459. Responsável: Jaciel Gustavo Kunz. Período de 

desenvolvimento: 12/08/2020. 2. Título do relatório: “A poética da viagem relacionada ao território e à 

configuração dos espaços turísticos”. Número de registro: 1545. Responsável: Ligia Dalchiavon. 

Período de desenvolvimento: 14/04/2021 a 31/12/2021. Voto do(a) Relator(a): a) Fundamentação: a 

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

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

parecer 03/2022 da Câmara de Pesquisa foi aprovado por unanimidade pelos Conselheiros. 6) 

Assuntos Gerais: a) Calendário Acadêmico – Férias Docentes: O Diretor do ICHI informou que na 

última reunião do COEPEA foi aprovado calendário acadêmico 2022/2023. O período não letivo para 

o gozo das férias dos docentes, principalmente para aqueles que atuam nos programas de Pós-

Graduação, é inferior a 45 dias. Assim sendo, a Direção, excepcionalmente, irá liberar até 14 dias de 

férias no período letivo. Importante sinalizar no plano de ensino da disciplina em que momento serão 

realizadas as atividades à distância lembrando que até 25% da carga horária da disciplina pode ser 

ministrada no formato remoto. Dirimidas as dúvidas e questionamentos, os Conselheiros concordaram 

com a forma de proceder em relação as férias docentes. b) Projeto de Extensão (EXT-1737): A Profª 

Marcia Carvalho Rodrigues, coordenadora do curso de Biblioteconomia, pediu ao Conselho 

autorização para que o seu projeto de extensão EXT-1737 - “Formação da coleção de obras raras da 

Biblioteca Rio-Grandense: um olhar a partir das marcas de propriedade presentes nas obras” fosse 

apreciado. Após uma breve apresentação o projeto foi encaminhado para aprovação. Posto em 

votação o projeto de extensão EXT-1737 foi aprovado por unanimidade pelos Conselheiros. 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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