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CONSELHO DO INSTITUTO DE CIÊNCIAS HUMANAS E DA INFORMAÇÃO 
 

ATA 11/2022 
 

REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 
 
Aos dezesseis dias do mês de agosto de 2022, às 14h00min., a reunião extraordinária do Conselho 

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

membros: Artur Henrique Franco Barcelos, Mateus de Moura Rodrigues, Marcia Carvalho Rodrigues, 

Pedro de Souza Quevedo Neto, Jussemar Weiss Gonçalves, Paulo Gomes de Sousa Filho, Denise 

Maria Maciel Leão, Cassiane de Freitas Paixão, Jussara Mantelli, Angélica Conceição Dias Miranda, 

Éder Leandro Bayer Maier, Martial Raymond Henri Pouguet, Evelin Melo Mintegui, Jarbas Greque 

Acosta, Geruza Tavares D’Avila, Elisângela Gorete Fantinel, Paulo Afonso Pires Junior e Sibelle 

Cardia Nunes. Participaram por webconferência na plataforma MConf, através do link 

, Danilo Vicensotto Bernardo, Renata Brauner https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/furg-ichi

Ferreira, Bruna Morante Lacerda Martins, Cesar André Luiz Beras,  Ligia Dalchiavon, Letícia Indart 

Franzen, Thuani Correa Bonilha Silveira e Andressa Eloany Brito Rebelo. 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 52/2022. Assunto: Análise e 

parecer dos memorandos 7/22, 50/22, 101/22, 124/22, 132/22, 137/22, 149/22, 165/22 e 177/22. 

Relatório: Solicito aprovação das seguintes solicitações: 1) Mem 7/22 – IMEF/SAP, alteração do 

semestre de oferta e turno da disciplina Psicologia da Educação (10518) para o curso de Licenciatura 

em Ciências Exatas (Química, Matemática e Física) para o 5º semestre, noturno, caráter obrigatória, 

disciplina ofertada pela Psicologia; Alteração do semestre de oferta e turno da disciplina Elementos 

sociológicos da Educação (09437) para o curso de Licenciatura em Ciências Exatas (Química, 

Matemática e Física) para o 7º semestre, noturno, caráter obrigatória, disciplina ofertada pela 

Sociologia. 2) Mem 50/22 – EENF, redução da carga horária da disciplina Psicologia da Saúde e 

Desenvolvimento (09315) para o curso de Enfermagem, de 60h para 45h, caráter obrigatório, 

disciplina ofertada pela Psicologia. 3) Mem 101/22 – IE, reoferta da disciplina Diversidades Cultural e 

Relações Étnico-Raciais para o curso de Pedagogia EaD, 1º semestre, caráter obrigatória, ofertada 

pela Sociologia; Reoferta da disciplina Elementos Sociológicos da Educação para o curso de 

Pedagogia EaD, 2º semestre, caráter obrigatória, ofertada pela Sociologia; Reoferta da disciplina 

Psicologia da Educação I para o curso de Pedagogia EaD, 1º semestre, caráter obrigatória, ofertada 

pela Psicologia. Mem 124/22 – ILA, antecipação do semestre de oferta das disciplinas de Libras: os 

cursos de História, Biblioteconomia, Geografia, Arquivologia, Arqueologia e Psicologia irão manter os 

semestres de oferta das disciplinas de Libras. Mem 132/22 – ILA, alteração da modalidade e do 

semestre de oferta da disciplina Psicologia da Educação (10518) para o curso de Letras/SLS, de 4 

créditos presenciais para 2 créditos presenciais e 2 créditos EaD, passando do 2º para o 3º 

semestre, caráter obrigatória, ofertada pela Psicologia; Alteração do semestre de oferta da disciplina 

Elementos Sociológicos da Educação (09437) para o curso de Letras/SLS, passando do 1º para o 2º 

semestre, caráter obrigatória, ofertada pela Sociologia. Mem 137/22 – ICEAC, extinção das 

disciplinas Política Local (10730) e Movimentos sociais e organização do campo (10777) para o 

curso de Tecnologia em Gestão de Cooperativa, ofertada pela Sociologia; Inclusão da disciplina 

Pensamento Social I (10848) para o curso de Tecnologia em Gestão de Cooperativa, 3º semestre, 

caráter obrigatória, ofertada pela Sociologia; Inclusão da disciplina Pensamento Social II (10849) 

para o curso de Tecnologia em Gestão de Cooperativa, 6º semestre, caráter optativa, ofertada pela 
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Sociologia. Mem 149/22 – ILA (refere-se aos Mem 131-138/22 – ILA), Oferta das disciplinas 

obrigatórias: Sociedade, Educação e Relações Étnico-Raciais para o curso de Artes Visuais 

Bacharelado no 3° semestre, ofertada pela Sociologia; Psicologia da Educação (10518) para o curso 

de Artes Visuais Licenciatura no 1º semestre, ofertada pela Psicologia; Elementos Sociológicos da 

Educação (09437) para o curso de Artes Visuais Licenciatura no 2º semestre, ofertada pela 

Sociologia; Psicologia da Educação Especial (10689) para o curso de Artes Visuais Licenciatura no 

3º semestre, ofertada pela Psicologia; Sociedade, Educação e Relações Étnico-Raciais (10776) para 

o curso de Artes Visuais Licenciatura no 4º semestre ofertada pela Sociologia; Disciplinas Optativas 

para os cursos de Artes Visuais Licenciatura e Bacharelado: Antropologia Visual (10481) no 6º 

semestre, História e cultura afro-brasileira (10291) no 7º semestre, Introdução ao Estudo da Cultura 

Material (10285) no 4º semestre. A oferta foi negada pela Arqueologia, pois as disciplinas serão 

extintas. Com relação à disciplina Tecnologias Cerâmicas (10301) a Arqueologia manterá a prática 

de oferecer vagas quando solicitado sem, porém inseri-la no QSL dos cursos. Educação Ambiental 

(10715) e Educação Patrimonial (10280) no 4º semestre e Cultura Brasileira e identidade Nacional 

(10759) no 7º semestre para os cursos de Artes Visuais Licenciatura e Bacharelado. A História irá 

oferecer vagas nas turmas regulares dos cursos no turno da tarde e no horário estipulado pela 

coordenação destes cursos. Acervos Fotográficos Digitais (10760) para o curso de Artes Visuais 

Licenciatura e Bacharelado no 6º semestre. A oferta foi negada pela Arquivologia, pois a disciplina 

será excluída. Diversidade Cultural e Relações Étnico-Raciais (10565D) no 4º semestre ofertada pela 

Sociologia. Mem 165/22 – IMEF, inclusão da disciplina Psicologia da Educação Especial (10689) 

para o curso de Matemática Licenciatura no 9° semestre, caráter optativa, ofertada pela Psicologia; 

Alteração do semestre da disciplina Sociedade, Educação e Relações Étnico-Raciais (10776) para o 

curso de Matemática Licenciatura do 7º para o 1º  semestre, caráter obrigatória, ofertada pela 

Sociologia. Mem 177/2022 – IO, exclusão da disciplina Antropologia da Pesca (05115) para o curso 

de Oceanologia ofertada pela Geografia. Conclusão: Pelo exposto, solicito aprovação das alterações 

analisadas e respondidas pelos comitês assessores conforme memorandos 7/22, 50/22, 101/22, 

124/22, 132/22, 137/22, 149/22, 165/22 e 177/22. Posta em votação, a Indicação 52/2022 foi 

aprovada por unanimidade pelos Conselheiros. b) Indicação 53/2022. Assunto: Curricularização 

da Extensão - Arquivologia. Relatório: Recebi para análise e parecer a proposta de curricularização 

da extensão no curso de Arquivologia. Nesse contexto, recebi os seguintes documentos: 1. 

Memorando 246, solicitando apreciação da alteração curricular do curso de arquivologia; 2. 

Formulário de alteração curricular de curso de graduação; 3. QSL; 4. Ata nº 14 do NDE do curso de 

Arquivologia. O curso de arquivologia irá inserir as práticas extensionistas no QSL com a criação de 

quatro componentes curriculares, denominados Prática Extensionista I (90h), Prática Extensionista II 

(60h), Prática Extensionista III (30h) e Prática Extensionista IV (60h), totalizando 240h de atividades 

de extensão, os quais representam 10% do total da carga horário do curso. Conclusão: Pelo exposto, 

solicito aprovação das alterações curriculares do curso de Arquivologia. Posta em votação, a 

Indicação 53/2022 foi aprovada por unanimidade pelos Conselheiros. c) Indicação 54/2022. 

Assunto: Curricularização da extensão, alteração curricular e atualização do PPC do curso de 

Turismo. Relatório: Recebi para análise e parecer a proposta de curricularização da extensão e 

alteração curricular do curso de Turismo. Nesse contexto, recebi os seguintes documentos: 1. Ata 

11/2022 do NDE do curso de Turismo; 2. Memorando 216/2022 destinado ao ICEAC – solicitando 

disciplinas obrigatórias e optativas; 3. Memorando 217/2022 destinado ao ILA – solicitando 

disciplinas obrigatórias e optativas; 4. Memorando 241/2022 – destinado ao ICHI – solicitando 

apreciação da proposta de alteração curricular e atualização do PPC; 5. Formulário de alteração 

curricular; 6. Projeto Pedagógico do Curso de Bacharelado em Turismo. O curso de Turismo irá 

inserir as práticas extensionistas por meio de projetos, e a mensuração das horas será normatizada 
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por meio do Regulamento das Atividades de Extensão do curso de Turismo, exigindo uma carga 

horária de 250h de extensão, conforme descrito no formulário de alteração curricular. 

Adicionalmente, a alteração curricular propõe a criação de 23 disciplinas, a exclusão de 56 

disciplinas, o plano de extinção de 58 disciplinas, a inclusão de 30 disciplinas já existentes e 

alterações da semestralidade (14 disciplinas) e o caráter da disciplina, sendo que 4 disciplinas 

obrigatórias tornam-se optativas. Totalizando uma carga horária de 2030h de disciplinas obrigatória, 

120h de disciplinas optativas, 80h complementares e 250h de extensão. Por fim, a atualização do 

PPC visa inserir as atividades de extensão e as novas características da formação dos turismólogos. 

Conclusão: Pelo exposto, solicito aprovação da Curricularização da extensão, alteração curricular e 

atualização do PPC do curso de Turismo. Posta em votação, a Indicação 54/2022 foi aprovada por 

unanimidade pelos Conselheiros. d) Indicação 55/2022. Assunto: Curricularização da extensão, 

alteração curricular curso de Biblioteconomia. Relatório: Recebi para análise e parecer a 

proposta de curricularização da extensão e alteração curricular do curso de Biblioteconomia. Nesse 

contexto, recebi os seguintes documentos: 1. Ata 05/2022 do NDE do curso de Biblioteconomia; 2. 

Memorando 218/2022/ICHI– solicitando disciplinas optativas; 3. Ata 12/2022 do NDE do curso de 

Arquivologia – resposta do memorando 218/2022; 4. Memorando 237/2022 ICHI – resposta ao 

memorando 218; 5. Memorando 143 IMEF – alteração na disciplina estatística; 6. Memorando 263 

para o IMEF – resposta ao memorando 143/2022 IMEF; 7. Memorando 221/2022 – encaminhado ao 

IE solicitando disciplinas obrigatórias; 8. Ata 41/2022 do IE – resposta do memorando 221/2022; 9. 

Memorando 220/2022 – encaminhado ao ILA solicitando disciplinas obrigatórias e optativas; 10. 

Memorando 147 ILA – resposta ao memorando 220/2022; 11. Memorando 222/2022 – encaminhado 

ao ICB solicitando disciplina optativa; 12. Memorando 107/2022 ICB – resposta ao memorando 

222/2022; 13. Formulário de alteração curricular. O curso de Biblioteconomia irá inserir 290 h de 

práticas extensionistas no QSL com a inclusão de 3 disciplinas, denominadas: Extensão universitária 

em Biblioteconomia I, Extensão universitária em Biblioteconomia II e Extensão universitária em 

Biblioteconomia III. Além disso, a alteração curricular propõe a criação de 28 disciplinas, a exclusão 

de 39 disciplinas, o plano de extinção de 4 disciplinas, a inclusão de 4 disciplinas já existentes, a 

alterações da semestralidade  de 9 disciplinas e a alteração de pré-requisitos de 4 disciplinas. Bem 

como, insere a extensão em 2 disciplinas optativas. Totalizando uma carga horária de1815h de 

disciplinas obrigatórias, 390h de disciplinas optativas, 100h de atividades complementares e 290h de 

extensão universitária. Conclusão: Pelo exposto, solicito aprovação da curricularização da extensão 

e alteração curricular do curso de Biblioteconomia. Posta em votação, a Indicação 55/2022 foi 

aprovada por unanimidade pelos Conselheiros. e) Indicação 56/2022. Assunto: Curricularização 

da extensão, alteração curricular curso de Arqueologia. Relatório: Recebi para análise e parecer 

a proposta de curricularização da extensão e alteração curricular do curso de Arqueologia. Nesse 

contexto, recebi os seguintes documentos: 1. Ata 04/2022 do NDE do curso de Arqueologia; 2. 

Formulário de alteração curricular; 3. Novo QSL. O curso de Arqueologia irá inserir 270 h de práticas 

extensionistas no QSL a partir da criação de 3 componentes curriculares, denominados de: Extensão 

em Arqueologia na Prática Escolar, Extensão em Divulgação Científica na Arqueologia e Extensão 

em Arqueologia Comunitária. Adicionalmente, a alteração curricular propõe a criação de 23 

disciplinas, a exclusão de 33 disciplinas, o plano de extinção de 33 disciplinas, a alteração do caráter 

de 1 disciplina, passando de obrigatória para optativa, a alterações da semestralidade  de 9 

disciplinas e a alteração de pré-requisitos de 1 disciplina. Totalizando uma carga horária de 2280h de 

disciplinas obrigatória, 225h de disciplinas optativas, 100h de atividades complementares e 270h de 

extensão universitária. Conclusão: Pelo exposto, solicito aprovação da curricularização da extensão 

e alteração curricular do curso de Arqueologia. Posta em votação, a Indicação 56/2022 foi aprovada 

por unanimidade pelos Conselheiros. Os Conselheiros destacaram que a responsabilidade em 
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providenciar os documentos faltantes para a abertura dos processos de alterações curriculares é dos 

coordenadores dos cursos. 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, Secretária 

Geral. 

 

 

 

 

 

_______________________________________ 

Prof. Dr. Éder Leandro Bayer Maier 
Diretor do ICHI 

 
 

________________________________________ 

Sibelle Cardia Nunes 
Secretária Geral  


