
  

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

 

 

 

Página 1 de 14 
Instituto de Ciências Humanas e da Informação - ICHI 

CONSELHO DO INSTITUTO DE CIÊNCIAS HUMANAS E DA INFORMAÇÃO 
 

ATA 13/2022 
 

REUNIÃO ORDINÁRIA 
 
Aos treze dias do mês de setembro de 2022, às 14h00min., 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, Evelin Melo Mintegui, Rodrigo Aquino de Carvalho, Rossana 

Madruga Telles, Anselmo Alves Neetzow, Denise Maria Maciel Leão, Julia Silveira de Matos, 

Angélica Conceição Dias Miranda, Éder Leandro Bayer Maier, Martial Raymond Henri Pouguet, 

Rafael Aparecido Moron Semidão, Juliana Cristina Franz, Ceres Braga Arejano, Paulo Afonso Pires 

Junior, Vanderlise Machado Barão e Sibelle Cardia Nunes. Participaram por webconferência na 

plataforma MConf, através do link , Renata https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/furg-ichi

Brauner Ferreira, Bruna Morante Lacerda Martins, Jussara Mantelli, Jarbas Greque Acosta 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) Assunto: Errata da ata nº 11/2022 do conselho do ICHI, indicação 52/2022. O memorando 

284/2022, encaminhado ao IMEF/SAP, altera o texto da ata nº 11 da seguinte forma: Onde lê-se: 

"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". Leia-se: "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 8º semestre". b) Indicação 58/2022. Assunto: Comissão interna do Programa de Gestão 

da FURG. Relatório: De acordo com a instrução normativa da PROGEP/FURG, Nº 3, de 24 de 

agosto de 2022, o ICHI precisa instituir Comissão Local de Estudo. Nesse contexto, indico a 

composição da comissão pelos TAEs: Paulo Afonso Pires Júnior (membro nato); Sibelle Cardia 

Pinho de Souza Nunes; e Vanessa da Rocha Rodrigues. Para mais detalhes consulte: 

https://progep.furg.br/arquivos/formularios/000793.pdf. Conclusão: Pelo exposto, solicito 

aprovação da composição da Comissão Local de Estudo do ICHI para o Programa de Gestão. Posta 

em votação, a Indicação 58/2022 foi aprovada por unanimidade pelos Conselheiros. c) Indicação 

59/2022. Assunto: Aprovação da mudança de Sistema de Avaliação I para Sistema de 

Avaliação II das disciplinas de Libras I, Libras II e Produção Textual. Relatório: Recebi para 

análise e parecer a solicitação da alteração do sistema de avaliação das disciplinas de Libras I e II e 

produção textual, do sistema 1 para o 2, no curso de Arquivologia. Conclusão: Pelo exposto, solicito 

aprovação da alteração do sistema de avaliação das três disciplinas. Posta em votação, a Indicação 

59/2022 foi aprovada por unanimidade pelos Conselheiros. d) Indicação 60/2022. Assunto: 

Adequação da carga horária mínima em Atividades Complementares do Curso de 

Arquivologia. Relatório: Recebi para análise e parecer a solicitação de alteração da carga horária 

mínima de atividades complementares do curso de Arquivologia, reduzindo-se a carga horária, de 

100h para 90h. Conclusão: Pelo exposto, solicito aprovação da redução da carga horária mínima do 

curso de Arquivologia. Posta em votação, a Indicação 60/2022 foi aprovada por unanimidade pelos 

Conselheiros. e) Indicação 61/2022. Assunto: Adequação de cargas horárias na proposta de 

alteração curricular do Curso de Arquivologia, referente ao processo 23116.002574/2022-34.. 

Relatório: Recebi para análise e parecer a solicitação de alteração da carga horária do curso de 

Arquivologia. A alteração consiste na carga horária mínima para disciplinas optativas, sendo 

about:blank
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adicionado 10h também, totalizando 270h de disciplinas optativas, de modo a atender o equilíbrio 

com o ajuste na carga horária mínima de atividades complementares, a fim de manter as 2400h 

totais do curso de Arquivologia. Conclusão: Pelo exposto, solicito aprovação da alteração da carga 

horária das disciplinas optativas do curso de Arquivologia. Posta em votação, a Indicação 61/2022 foi 

aprovada por unanimidade pelos Conselheiros. f) Indicação 62/2022. Assunto: Adequação de 

cargas horárias na proposta de alteração curricular do Curso de Arquivologia, referente ao 

processo 23116.002562/2022-18.  Relatório: Recebi para análise e parecer a solicitação de 

alteração da carga horária do curso de Arquivologia. As alterações abrangem a carga horária mínima 

de disciplinas optativas, sendo adicionado 10h, totalizando 510h e a carga horária mínima das 

atividades complementares, sendo subtraído 10h, totalizando 90h. A fim de manter as 2400h totais 

do curso de Arquivologia. Conclusão: Pelo exposto, solicito aprovação da alteração da carga horária 

de horas complementares e disciplinas optativas do curso de Arquivologia. Posta em votação, a 

Indicação 62/2022 foi aprovada por unanimidade pelos Conselheiros. g) Indicação 63/2022. 

Assunto: Aprovação do projeto de ensino Monitoria da Disciplina Leitura Documentária (ENS 

– 2198), de responsabilidade do Rodrigo Aquino de Carvalho.  Relatório: Recebi para análise e 

parecer a solicitação de aprovação do projeto Monitoria da Disciplina Leitura Documentária, com o 

registro ENS – 2198, de responsabilidade do professor Rodrigo Aquino de Carvalho. Conclusão: Pelo 

exposto, solicito aprovação do projeto de ensino Monitoria da Disciplina Leitura Documentária. Posta 

em votação, a Indicação 63/2022 foi aprovada por unanimidade pelos Conselheiros. h) Indicação 

64/2022. Assunto: Aprovação do projeto de ensino Diagnóstico e organização do acervo do 

NuME: imagens, escritos e memórias (ENS – 2181), de responsabilidade da Roberta Pinto 

Medeiros.  Relatório: Recebi para análise e parecer a solicitação de aprovação do projeto 

Diagnóstico e organização do acervo do NuME: imagens, escritos e memórias, com o registro ENS – 

2181, de responsabilidade da professora Roberta Pinto Medeiros. Conclusão: Pelo exposto, solicito 

aprovação do projeto de ensino Diagnóstico e organização do acervo do NuME: imagens, escritos e 

memórias. Posta em votação, a Indicação 64/2022 foi aprovada por unanimidade pelos Conselheiros. 

2) Câmara Administrativa: a) Parecer: 32/2022. Assunto: Regimento do Núcleo de Estudos 

Saberes Costeiros e Contra Hegemônicos - NECO. Interessado(a): Gianpaolo Knoller Adomilli. 

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

para análise e parecer a solicitação de alteração do nome e regimento do Núcleo de Estudos sobre 

Populações Costeiras e Saberes Tradicionais – NECO, por meio do envio dos seguintes 

documentos: Documento encaminhando a solicitação de alteração do nome e do regimento do 

NECO por parte do atual coordenador, Prof Gianpaolo Knoller Adomilli; Regimento antigo do NECO; 

Regimento atualizado do NECO; e Ata nº 02/2022 da reunião do NDE da área de Arqueologia e 

Antropologia realizada no dia 26/07/2022. Voto do(a) Relator(a): a) Fundamentação: Na ata da 

reunião do NDE da área de Arqueologia e Antropologia consta a aprovação da alteração da 

denominação e do regimento do Núcleo de Estudos sobre Populações Costeiras e Saberes 

Tradicionais – NECO. O núcleo foi criado em 2010, com o nome Núcleo de Estudos sobre 

Populações Costeiras e Saberes Tradicionais – NECO, tendo seu regimento aprovado pelo ICHI e 

constando como grupo de pesquisa do CNPq (diretório dos grupos de pesquisa). Contudo, os 

docentes vinculados ao núcleo optaram por mudar o nome para Núcleo de Estudos Saberes 

Costeiros e Contra Hegemônicos, mantendo a mesma sigla NECO, fruto de um processo de 

redirecionamentos, qualificação e amadurecimento das questões de pesquisa desenvolvidas pelo 

grupo ao longo desses anos. No documento “Regulamento” consta quatro capítulos: “I – Da 

Finalidade”; “II – Dos Componentes”; “III – Da Administração”; e “IV – Das Atividades e 

Funcionamento”, os quais abordam os objetivos, linhas de pesquisa, os integrantes e suas atividades 

e atribuições, a coordenação, suas atribuições, forma de escolha e tempo de mandato. b) Parecer: 
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Tendo em vista o exposto, voto pela APROVAÇÃO das alterações solicitadas com relação ao Núcleo 

de Estudos Saberes Costeiros e Contra Hegemônicos – NECO. Posto em votação o parecer 32/2022 

da Câmara Administrativa foi aprovado por unanimidade pelos Conselheiros. b) Parecer: 33/2022. 

Assunto: Relatório de Afastamento. Interessado(a): Dhion Carlos Hedlund. Relator(a): Sibelle 

Cardia Nunes. Relatório: A Câmara Administrativa do Conselho do ICHI recebeu para análise e 

parecer o Relatório nº 06 referente ao 1º semestre de 2022 do afastamento para doutorado do 

servidor Dhion Carlos Hedlund, junto ao Programa de Pós-Graduação em História da Universidade 

de Passo Fundo (UPF) em nível de doutorado. O relatório apresenta os dados do doutorando: a 

disciplina cursada no período, tendo sido aprovado, a participação em oito eventos, números de 

créditos cursados (2 créditos), o número de créditos restantes para integralização (faltam 8 créditos 

de orientação), situação da tese (Execução), assunto da tese, desenvolvimento da tese, avaliação e 

visto da orientadora, a qual julga o período relatado como “muito bom” e a data provável de 

conclusão do curso – dezembro de 2022. Voto do(a) Relator(a): a) Fundamentação: O documento 

apresentado está em acordo com as exigências da Deliberação nº 019/2008 do Conselho de Ensino, 

Pesquisa e Extensão, em 20 de junho de 2008, e com o disposto no artigo 5º da Instrução Normativa 

Nº 01/2017 da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação desta Universidade. b) Parecer: A relatora 

de posse do 6º Relatório de Afastamento do servidor Dhion Carlos Hedlund, referente ao 1º semestre 

de 2022, vota pela sua APROVAÇÃO. Posto em votação o parecer 33/2022 da Câmara 

Administrativa foi aprovado por unanimidade pelos Conselheiros. c) Parecer: 34/2022. Assunto: 

Relatório de afastamento nº 2 – 1º semestre de 2022. Interessado(a): Bruna Carballo Dominguez 

de Almeida. Relator(a): Mateus de Moura Rodrigues. Relatório: A Câmara Administrativa do 

Conselho do ICHI recebeu para análise e parecer o Relatório de afastamento nº 2, referente ao 1º 

semestre de 2022 de Bruna Carballo Dominguez de Almeida, mestranda no Programa de Pós-

Graduação em Ciência da Informação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul - UFRGS. O 

relatório apresenta os dados da mestranda e as disciplinas cursadas no semestre (uma), ainda em 

aberto e, por isso, sem nota. O relatório também registra a sua participação na VII Reunião Brasileira 

de Ensino e Pesquisa em Arquivologia (REPARQ), o total de créditos já cursados (dezesseis), não 

havendo mais créditos restantes para a integralização, e o assunto da pesquisa. Segundo o relatório, 

a mestranda encontra-se com a dissertação em andamento, na fase de conclusão do referencial 

teórico e metodologia. A avaliação do orientador é de “muito bom” e a data provável de conclusão do 

curso é prevista para abril de 2023. Voto do(a) Relator(a): a) Parecer: O relator, de posse da 

documentação apresentada, e estando a mesma de acordo, vota pela APROVAÇÃO do relatório de 

afastamento para qualificação de Bruna Carballo Dominguez de Almeida, mestranda no Programa de 

Pós-Graduação em Ciência da Informação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul - UFRGS. 

Posto em votação o parecer 34/2022 da Câmara Administrativa foi aprovado por unanimidade pelos 

Conselheiros. d) Parecer: 35/2022. Assunto: Relatório de afastamento nº 1 – 1º semestre de 

2022. Interessado(a): Micheli Legemann Monte. Relator(a): Mateus de Moura Rodrigues. Relatório: A 

Câmara Administrativa do Conselho do ICHI recebeu para análise e parecer o Relatório de 

afastamento nº 1, referente ao 1º semestre de 2022 de Micheli Legemann Monte, para doutorado. 

Não é mencionado no relatório a vinculação institucional e programa. O relatório apresenta os dados 

da doutoranda e as disciplinas cursadas no semestre (uma), sua nota (dez) e o número de créditos 

(três), sendo este o número total de créditos cursados até o momento. São apontados como ainda 

faltantes para a integralização o quantitativo de sete créditos. O relatório também registra o assunto 

da pesquisa, a situação da tese como “estudos preliminares” e “execução”. A avaliação do orientador 

é de “muito bom” e a data provável de conclusão do curso é prevista para dezembro de 2025. Voto 

do(a) Relator(a): a) Parecer: O relator, de posse da documentação apresentada, e estando a mesma 

de acordo, vota pela APROVAÇÃO do relatório de afastamento para qualificação em nível de 
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doutorado de Micheli Legemann Monte. Posto em votação o parecer 35/2022 da Câmara 

Administrativa foi aprovado por unanimidade pelos Conselheiros. e) Parecer: 36/2022. Assunto: 

Homologação de Concurso Público – Docente – Professor Classe A 40h DE – Geografia. 

Interessado(a): Prof. Eder Leandro Bayer Maier. Relator(a): Mateus de Moura Rodrigues. Relatório: A 

Câmara Administrativa do Conselho do ICHI recebeu para análise e parecer o processo nº 

23116.002662/2021-55 referente ao concurso público para professor Adjunto A, Classe A, Nível 1, 

40h DE para a área de Geografia, disciplinas “Teoria da Geografia”, “Geografia Política e 

Geopolítica”, “Geografia Econômica” e “Planejamento Regional”. O concurso foi regido pelo Edital nº 

4, de 25 de março de 2022. Consta do processo: Formulário de solicitação de abertura de edital para 

Concurso Público (fls. 01-02); Tabela de pontuação de títulos (fls. 03-04); Ata 11/2021 do ICHI, do 

dia 19 de outubro de 2021, em que consta a aprovação da abertura do processo seletivo (fls. 05-10); 

Folha de despacho (fl. 11);  Portaria nº 2387/2021 designando os membros da banca examinadora (fl. 

12); Memorando nº 2/2022 da coordenação dos cursos de Geografia à PROGEP, solicitando a 

retificação da titulação mínima para ingresso, de “doutorado” para “doutorado em geografia” (fl. 13); 

Programa das provas (fl. 14); Minuta do edital de concurso público (fls. 15-22); Extrato da minuta do 

edital de concurso público (fls. 23-24); Despacho nº 00110/2022/APOIO/PFFURG/PGF/AGU da 

Procuradoria Federal junto à FURG, encaminhando o Parecer nº 

00105/2022/APOIO/PFFURG/PGF/AGU (fl. 25); Parecer nº 00105/2022/APOIO/PFFURG/PGF/AGU 

aprovando a abertura do concurso público (fls. 26-30); Edital nº 4 – Concurso Público, de 25 de 

março de 2022 (fls. 31-38); Extrato do Edital nº 4 – Concurso Público, de 25 de março de 2022 (fls. 

39-40); Publicação do Edital nº 4/2022 no Diário Oficial da União de 28 de março de 2022; Seção 3, 

páginas 148 a 150 (fls. 41-43); Reprodução da página 15 do Jornal Correio do Povo, do dia 28 de 

março de 2022, contendo o Extrato do Edital nº 4/2022 (fl. 44); Cópia do e-mail da PROGEP/CSID ao 

ICHI solicitando indicação de TAE para atuar no concurso público, e resposta da direção da Unidade 

indicando a TAE Sibelle Cardia (fls. 45-46); Resultado da solicitação de isenção de pagamento de 

inscrição do concurso (fl. 47); Portaria nº 2387/2021 designando os membros da banca examinadora 

(mesmo documento numerado na folha 12 (fl.  s/n.); Portaria nº 993/2022 alterando a composição da 

banca examinadora (fl. s/n.); Inscrições homologadas, contendo a listagem geral, listagem de 

declarados pretos e pardos, e listagem de deficientes (fls. s/n.); Cronograma de Atividades 

específicas do concurso (fls. s/n.); Portaria nº 1354/2022, alterando a composição da banca 

examinadora (fl. s/n.); Declaração de Não Impedimento para Membros de Banca de Concurso 

Público – Prof.ª Dra. Carmem Rejane Pacheco Porto (fl.  s/n.); Declaração de Não Impedimento para 

Membros de Banca de Concurso Público – Prof.ª Dra. Adriana Dorfman (fl.  s/n.); Declaração de Não 

Impedimento para Membros de Banca de Concurso Público – Prof.ª Dra. Nola Patrícia Gamalho (fl.  

s/n.); Novo cronograma de Atividades específicas do concurso (fls. s/n.); Lista de presenças da Prova 

Escrita (fls. s/n.); Ata nº 01 – Prova Escrita e Sorteio do Ponto (fl. s/n.); Prova Escrita – Resultado 

Preliminar (fls. s/n.); Prova Escrita – Resultado Final (fl. s/n.); Ata nº 02 – Prova Escrita - Avaliação 

(fls. s/n.); Lista de presenças – Leitura da Prova Escrita – 03/08 - Tarde (fls. s/n.); Lista de presenças 

– Leitura da Prova Escrita – 04/08 - Manhã (fls. s/n.); Prova Escrita – Notas – Examinador 1 (fls. s/n.); 

Prova Escrita – Critérios de avaliação por candidato – Examinador 1 (fls. s/n.); Prova Escrita – Notas 

– Examinador 2 (fls. s/n.); Prova Escrita – Critérios de avaliação por candidato – Examinador 2 (fls. 

s/n.); Prova Escrita – Notas – Examinador 3 (fls. s/n.); Prova Escrita – Critérios de avaliação por 

candidato – Examinador 3 (fls. s/n.); Lista de Presença Sorteio do Ponto da Prova Didática (fls. s/n.); 

Ata nº 03 – Prova Didática – Sorteio do Ponto (fl. s/n.); Prova Didática – Sorteio do ponto (fl. s/n.); 

Novo cronograma de Atividades específicas do concurso (fls. s/n.); Lista de presenças da Prova 

Didática (fl. s/n.); Ata nº 04 - Prova Didática (fl. s/n.); Prova Didática – Resultado Preliminar (fl. s/n.); 

Prova Didática – Resultado Final (fl. s/n.); Prova Didática – Notas – Examinador 1 (fl. s/n.); Prova 
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Didática – Critérios de avaliação por candidato – Examinador 1 (fls. s/n.); Prova Didática – Notas – 

Examinador 2 (fl. s/n.); Prova Didática – Critérios de avaliação por candidato – Examinador 2 (fls. 

s/n.); Prova Didática – Notas – Examinador 3 (fl. s/n.); Prova Didática – Critérios de avaliação por 

candidato – Examinador 3 (fl. s/n.); Ata nº 05 – Exame de Títulos (fl. s/n.); Exame de Títulos – 

Resultado Preliminar (fl. s/n.); Exame de Títulos – Resultado Final (fl. s/n.); Ata nº 06 – Avaliação 

Final (fl. s/n.); Planilha das médias finais do concurso (fl. s/n.); Relatório sucinto do concurso (fls. 

s/n.); Recursos à Prova Escrita (fls. s/n.); Recurso à Prova Didática (fl. s/n.); e Envelope contendo os 

DVDs com as gravações da Prova Didática. Voto do(a) Relator(a): a) Fundamentação: O Concurso 

Público, processo nº 23116.002662/2021-55, objeto do Edital nº 4, de 25 de março de 2022, para 

seleção de professor para a área de Geografia, possui as seguintes características: Quantidade de 

vagas: 01; Origem da vaga: Falecimento do Prof. César Augusto Ávila Martins; Classe: A; Regime de 

Trabalho: 40/DE; Área do conhecimento: Geografia Humana; Matérias/Disciplinas: “Teoria da 

Geografia”, “Geografia Política e Geopolítica”, “Geografia Econômica” e “Planejamento Regional”; 

Titulação mínima para ingresso: Doutorado em Geografia. A Banca Examinadora, designada pela 

Portaria nº 2387/2021, foi composta pelos professores: Prof.ª Dra. Jussara Mantelli (presidente); 

Prof.ª Dra. Giovana Mendes do Oliveira; Prof. Dr. Jefferson Rodrigues dos Santos; Prof. Dr. Mario 

Leal Lahorgue (suplente) e Prof. Dr. Pedro de Souza Quevedo Neto (suplente). Posteriormente, a 

Portaria nº 993/2022 alterou a composição da banca, excluindo a Prof.ª Dra. Jussara Mantelli 

(presidente) e incluindo em seu lugar a Prof.ª Dra. Carmem Rejane Pacheco Porto na presidência, 

excluindo o Prof. Dr. Pedro de Souza Quevedo Neto (suplente) e incluindo em seu lugar o Prof. 

Jaciel Gustavo Kunz ainda na suplência, e mantendo os demais membros e atribuições. Nova 

alteração na composição da banca foi documentada na Portaria nº 1354/2022, a qual excluiu a Prof.ª 

Dra. Giovana Mendes de Oliveira e o Prof. Dr. Jefferson Rodrigues dos Santos, e incluiu a Prof.ª Dra. 

Nola Patrícia Gamalho e a Prof.ª Dra. Adriana Dorfman, mantendo os demais componentes e 

atribuições. O Edital nº 4/2022 foi publicado no Diário Oficial da União no dia 28 de março de 2022, 

com o período de inscrições iniciando às 09 horas do dia 04 de abril de 2022 até às 23h59min do dia 

19 de abril de 2022. A Ata nº 6/2022 da Reunião Ordinária do Conselho do ICHI, realizada em 10 de 

maio de 2022 registra a homologação das inscrições e o cronograma do concurso, embora este 

documento não tenha sido juntado ao processo. Foram homologadas 47 inscrições, sendo 1 delas de 

candidatos autodeclarados pretos ou pardos e 2 delas de candidatos deficientes. No dia 03 de 

agosto de 2022, compareceram para o sorteio do ponto e realização da Prova Escrita 20 candidatos 

(em ordem de inscrição): Caroline Dutra Bihalva, Vanessa Manfio, Rogério Amaral Pereira, Henrique 

Dorneles de Castro, Alexandre Eslabão Bandeira, Thales Silveira Souto, Andrea Maio Ortigara, 

Daniel Godoy, Rodrigo Giraldi Cocco, Felipe Leindecker Monteblanco, Ricardo Borges da Cunha, 

João Batista Villas Boas Simoncini, Adriano Rodrigues José, Keli Siqueira Ruas, Mercedes Solá 

Pérez, Iván Ricardo Castro Díaz, Maiara Tavares Sodré, Caio Cursini, Eduardo Von Dentz e Helena 

Bonetto. O ponto sorteado para a Prova Escrita foi de número 1: “Origem e aplicação dos conceitos 

de lugar e paisagem na Geografia”. A leitura da Prova Escrita, realizada na tarde do dia 03 de agosto 

e na manhã do dia 04 de agosto de 2022 contou com a presença de 18 candidatos, os quais 

receberam as respectivas notas: Caroline Dutra Bihalva (7,63), Vanessa Manfio (8,67), Henrique 

Dorneles de Castro (8,23), Alexandre Eslabão Bandeira (5,80), Thales Silveira Souto (8,50), Andrea 

Maio Ortigara (8,97), Daniel Godoy (8,63), Rodrigo Giraldi Cocco (9,17), Felipe Leindecker 

Monteblanco (9,53), João Batista Villas Boas Simoncini (6,93), Adriano Rodrigues José (7,77), Keli 

Siqueira Ruas (7,70), Mercedes Solá Pérez (9,27), Iván Ricardo Castro Díaz (8,40), Maiara Tavares 

Sodré (9,70), Caio Cursini (8,33), Eduardo Von Dentz (9,10) e Helena Bonetto (7,90). No dia 05 de 

agosto de 2022 foram recebidos 6 recursos à nota da Prova Escrita, interpostos pelos candidatos 

João Batista Villas Boas Simoncini, Caroline Dutra Bihalva (enviado duas vezes), Helena Bonetto, 
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Henrique Dorneles de Castro e Keli Siqueira Ruas. No dia 06 de agosto todos os recursos foram 

apreciados pela banca examinadora e julgados improcedentes. Assim, com exceção dos candidatos 

João Batista Villas Boas Simoncini e Alexandre Eslabão Bandeira, que obtiveram nota inferior a 7,0, 

todos os demais foram classificados e aptos à realização da Prova Didática. O sorteio do ponto deu-

se no dia 04 de agosto, tendo sido sorteado o ponto de número 6: “Fronteiras materiais e imateriais 

da contemporaneidade”. No dia 08 de agosto de 2022, compareceram para a realização da prova 

didática 8 dos candidatos classificados, os quais receberam as respectivas notas: Vanessa Manfio 

(5,83), Thales Silveira Souto (7,50), Andrea Maio Ortigara (6,43), Rodrigo Giraldi Cocco (8,90), Felipe 

Leindecker Monteblanco (4,00), Mercedes Solá Pérez (8,33), Maiara Tavares Sodré (9,90), e 

Eduardo Von Dentz (7,27). No dia 09 de agosto de 2022 foi recebido 1 recurso à nota da Prova 

Didática, interposto pelo candidato Felipe Leindecker Monteblanco. No dia 10 de agosto o recurso foi 

apreciado pela banca examinadora e julgado improcedente. Assim, com exceção dos candidatos 

Vanessa Manfio, Andrea Maio Ortigara e Felipe Leindecker Monteblanco, que obtiveram nota inferior 

a 7,0, os demais foram considerados classificados. No dia 09 de agosto de 2022, a banca procedeu 

o Exame de Títulos de todos os candidatos que realizaram a Prova Didática, inclusive daqueles que 

receberam nota inferior a 7,0. As notas foram as seguintes: Vanessa Manfio (9,50), Thales Silveira 

Souto (10,00), Andrea Maio Ortigara (10,00), Rodrigo Giraldi Cocco (10,00), Felipe Leindecker 

Monteblanco (9,40), Mercedes Solá Pérez (10,00), Maiara Tavares Sodré (9,30), e Eduardo Von 

Dentz (10,00). Ao final do concurso, as médias finais dos candidatos classificados foram, 

respectivamente: Thales Silveira Souto (9,00), Rodrigo Giraldi Cocco (9,52), Mercedes Solá Pérez 

(9,40), Maiara Tavares Sodré (9,55), e Eduardo Von Dentz (9,09). Dessa forma, foram considerados 

aprovados os candidatos, em ordem de classificação: Maiara Tavares Sodré, Rodrigo Giraldi Cocco 

e Mercedes Solá Pérez. b) Parecer: O relator, de posse do processo 23116.002662/2021-55, 

referente ao concurso público para professor Adjunto A, Classe A, Nível 1, 40h DE para a área de 

Geografia, disciplinas “Teoria da Geografia”, “Geografia Política e Geopolítica”, “Geografia 

Econômica” e “Planejamento Regional”, regido pelo Edital nº 4, de 25 de março de 2022, e 

considerando que o mesmo cumpriu todos os critérios preconizados pela Instrução Normativa 

Conjunta 02/2016 – PROGEP/PROGRAD/PROPESP/PROEXC e pela Deliberação nº 77/2015 do 

Conselho de Ensino, Pesquisa, Extensão e Administração – COEPEA, vota pela HOMOLOGAÇÃO 

dos seus atos e resultados, os quais dão como aprovados os candidatos Maiara Tavares Sodré 

(primeiro lugar), Rodrigo Giraldi Cocco (segundo lugar) e Mercedes Solá Pérez (terceiro lugar). 

Outrossim, com vistas à completude do processo, o relator indica que seja juntada ao mesmo a Ata 

nº 06/2022 da Reunião Ordinária do Conselho do ICHI, realizada em 10 de maio de 2022, a qual 

registra a homologação das inscrições e o cronograma do concurso. Posto em votação o parecer 

36/2022 da Câmara Administrativa foi aprovado por unanimidade pelos Conselheiros. 3) Câmara de 

Ensino: a) Parecer: 52/2022. Assunto: Solicitação de transferência da responsabilidade e da 

oferta da disciplina Neurociência, código nº 16066, do Instituto de Ciências Biológicas (ICB) 

para o ICHI. Interessado(a): Instituto de Ciências Biológicas (ICB) - Prof. Dr. Rodrigo Desessards 

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

recebeu para análise e parecer a solicitação de transferência da responsabilidade e da oferta da 

disciplina Neurociência, código nº 16066, do Instituto de Ciências Biológicas (ICB) para o ICHI. No 

material recebido tem-se: Mem. 12/2020 de 27 de janeiro de 2020, encaminhado pelo Prof. Dr. 

Rodrigo Desessards Jardim, Vice-Diretor do ICB, aos cuidados da Prof.ª Dr.ª Derocina Alves Campos 

Sosa, com a indicação do assunto: transferência da disciplina 16066 - Neurociência ICB – ICHI. O 

memorando supracitado, possui o seguinte teor “No ano de 2015, através do Mem. 153/2015 - ICHI 

foi pedido a alteração na oferta das disciplinas oferecidas pelo ICB ao curso de Psicologia, em 

virtude da reformulação do curso. Nesse pedido a disciplina de Neurociência (16066) passou a ser 



  

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

 

 

 

Página 7 de 14 
Instituto de Ciências Humanas e da Informação - ICHI 

oferecida no 5° semestre do curso. Essa alteração foi aprovada pelo Conselho do ICB (Ata n° 

8/2015) e nesta mesma Ata consta que a matéria Farmacologia indica que essa disciplina passe a 

ser de responsabilidade do ICHI, sendo que isto foi devidamente tratado na época entre as Direções 

das Unidades Acadêmicas e ambas concordaram com a transferência de responsabilidade. Ocorre 

que esta disciplina ainda segue sendo ofertada pelo ICB mesmo sendo uma docente do ICHI a 

responsável por ministrar a disciplina. Diante disso a Direção do ICB solicita a transferência da 

responsabilidade e da oferta da disciplina 16066 - Neurociência para o ICHI.” Ata 17/08/2022, de 

dezessete de agosto de 2022, referente a Reunião Ampliada do Núcleo Docente Estruturante da 

Psicologia onde o primeiro ponto de pauta foi a discussão da demanda do ICB e ficou deliberado: “O 

colegiado aprovou por unanimidade a mudança de lotação da disciplina de Neurociências do ICB 

para o ICHI, conforme solicitação do Memorando ICB 12/2020, de 27 de janeiro de 2020. “ 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 da solicitação 

apresentada quanto a transferência da responsabilidade e da oferta da disciplina Neurociência, 

código nº 16066, do Instituto de Ciências Biológicas (ICB) para a responsabilidade e oferta do ICHI, 

curso de Psicologia. Posto em votação o parecer 52/2022 da Câmara de Ensino foi aprovado por 

unanimidade pelos Conselheiros. b) Parecer: 53/2022. Assunto: Solicitação de alteração do 

semestre de oferta da disciplina de Psicologia Aplicada à Administração - código nº. 09047. 

Interessado(a): Cristiane Simões Netto Costa - Responsável ICEAC - Campus Santo Antônio da 

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

recebeu para análise e parecer a solicitação de alteração do semestre de oferta da disciplina de 

Psicologia Aplicada à Administração (código nº 09047), do terceiro para o primeiro semestre. Sendo 

que a nova modalidade de oferta da disciplina acontecerá a partir do 1º semestre de 2023. No 

material recebido tem-se: Mem. 19/2022 - ICEAC/SAP de 22 de agosto de 2022, encaminhado pela 

responsável do ICEAC - Campus Santo Antônio da Patrulha, Cristiane Simões Netto Costa. O 

memorando supracitado possui o seguinte teor: “Conforme proposta de alteração curricular aprovada 

pelo NDE do curso de Administração - Santo Antônio da Patrulha pedimos alteração do semestre de 

oferta da disciplina de Psicologia Aplicada à Administração (09047), do terceiro para o primeiro 

semestre, a partir de 2023/1”. Ata 24/08/2022, de vinte e quatro de agosto de 2022, referente a 

Reunião Ampliada do Núcleo Docente Estruturante da Psicologia foi abordado, no primeiro ponto de 

pauta, a demanda do ICEAC e ficou deliberado: “Fez-se a leitura do memorando 19/2022 do Instituto 

de Ciências Econômicas, Administrativas e Contábeis (ICEAC), referente a alteração curricular 

aprovada pelo NDE do curso de Administração de Santo Antônio da Patrulha, no qual solicitam a 

mudança do semestre de oferta da disciplina de Psicologia Aplicada à Administração (09047), do 

terceiro para o primeiro semestre, a partir de 2023/1. Com a anuência do professor da disciplina, a 

solicitação foi aprovada por unanimidade“. 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 da solicitação apresentada quanto a alteração do 

semestre de oferta da disciplina de Psicologia Aplicada à Administração, código nº 09047, do terceiro 

para o primeiro semestre, sendo que a oferta passa a vigorar a partir do 1º semestre de 2023. Posto 

em votação o parecer 53/2022 da Câmara de Ensino foi aprovado por unanimidade pelos 

Conselheiros. c) Parecer: 54/2022. Assunto: Relatório de Projeto e Relatórios de Ensino. 

Interessado(a): Docentes do ICHI. Relator(a): Elisângela Gorete Fantinel. Relatório: A Câmara de 

Ensino do Conselho do ICHI recebeu para análise e parecer o projeto e os relatórios de projetos 

abaixo apresentados: 1. Título do projeto: Colóquio pesquisa social reconstrutiva e método 

documentário. Número de registro: ENS – 2174. Responsável: Prof. Ricardo Goncalves Severo. 

Período de desenvolvimento: 27 e 28 de setembro de 2022. Observações: De acordo o texto do 
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projeto, este tem como objetivo geral “Divulgação do referencial teórico próprio à sociologia do 

conhecimento e ensino da prática do método documentário na análise de grupos de discussão e 

entrevistas narrativas”. Como objetivos específicos o mesmo busca a “realização de exercícios 

referentes à pesquisa qualitativa e a consolidação de rede de pesquisadores sobre o tema.” Ainda, 

de acordo com o documento, este não apresenta justificativa, mas aborda referencial teórico e 

explica a metodologia, a equipe executora e as etapas de desenvolvimento das atividades do projeto. 

O projeto não envolve recursos financeiros da Universidade. 2. Título do projeto: Ensino de 

psicologia: da psicofisiologia à avaliação psicológica. Número de registro: ENS – 2182. Responsável: 

Prof. Joao Carlos Centurion Rodrigues Cabral. Período de desenvolvimento: 01 de novembro de 

2022 a 31 de janeiro de 2023. Observações: De acordo o texto do projeto, este tem como objetivo 

geral “Contribuir para a qualidade de aprendizagem no Curso de Graduação em Psicologia no 

período de retomada do ensino presencial, especialmente nas disciplinas que possuem taxas de 

reprovação relativamente superiores à média das outras disciplinas do curso de Psicologia (...)”.  

Como objetivos específicos o mesmo busca “possibilitar acesso à métodos e instrumentos didático-

pedagógicos na modalidade on-line (e.g., indicações de filmes, séries e leituras que propiciem maior 

entendimento dos conteúdos); Fomentar o conhecimento em perspectiva experimental e 

neurofisiológica; Promover a interdisciplinaridade da Psicologia por meio da compreensão entre 

experiências sociais e sistemas biológicos; Realizar orientação tanto assíncrona quanto síncronas 

para avaliações finais a cada fim de bimestre e para os exames; Disponibilizar um horário por 

semana para cada disciplina no intuito de desenvolver atividades e realizar plantão de dúvidas com 

as/os alunas/os.” Ainda, de acordo com o documento, este apresenta justificativa, referencial teórico 

e explica a metodologia, a equipe executora e as etapas de desenvolvimento das atividades do 

projeto. O projeto não envolve recursos financeiros da Universidade. 3. Título do projeto: Monitoria da 

disciplina Banco de dados documentários (10207). Número de registro: ENS – 2187. Responsável: 

Prof. Rodrigo Aquino de Carvalho. Período de desenvolvimento: 21 de setembro de 2022 a 25 de 

fevereiro de 2023. Observações: De acordo o texto do projeto, este tem como objetivo geral 

“Oferecer monitoria na disciplina "Banco de dados documentários" (10207), que faz do quadro de 

disciplinas do curso de Biblioteconomia (180)”.  Como objetivos específicos o mesmo busca “avaliar 

e propor mudanças ao plano da disciplina ofertada em 2021/02; oferecer atendimento semanal aos 

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

monitoria e a disciplina, incluindo o desenvolvimento de dois instrumentos de coleta de dados”. 

Ainda, de acordo com o documento, este apresenta justificativa, não apresenta referencial teórico e 

explica a metodologia, a equipe executora e as etapas de desenvolvimento das atividades do projeto. 

O projeto não envolve recursos financeiros da Universidade. 4. Título do projeto: Sociedades Pré-

coloniais Americanas I/ Sociedades Pré-coloniais Americanas II. Número de registro: ENS – 2189. 

Responsável: Prof. Alex da Silva Martire. Período de desenvolvimento: 01 de novembro de 2022 a 31 

de janeiro de 2023. Observações: De acordo o texto do projeto, este tem como objetivo geral 

“Pesquisar cientificamente sobre as teorias do povoamento nas Américas de grupos humanos a 

partir da leitura de textos e auxílio na elaboração de aulas junto ao docente”.  Como objetivos 

específicos o mesmo busca “Levantamento bibliográfico; Fichamento de textos referentes ao tema; 

Orientação sobre metodologia científica de pesquisa; Auxílio pré/e em sala de aula; Escrita de artigo 

científico; Apresentação no MPU”. Ainda, de acordo com o documento, este apresenta justificativa, 

referencial teórico e explica a metodologia, a equipe executora e as etapas de desenvolvimento das 

atividades do projeto. O projeto não envolve recursos financeiros da Universidade. Relatórios de 

Projetos. 1. Título do relatório do projeto: Projeto de Monitoria para as Disciplinas de Introdução à 

Arqueologia, Metodologia da Pesquisa Arqueológica I e II, Fundamentos de Estratigrafia 

Arqueológica e Tecnologias cerâmicas. Número de registro: ENS – 1447. Responsável: Prof. Martial 
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Raymond Henri Pouguet. Período de desenvolvimento: 01 de agosto de 2020 a 31 de julho de 2021. 

Observações: De acordo com o relatório, o projeto teve como propósito “Contribuir com a qualidade 

do ensino na graduação ao apoiar professor e estudantes no desenvolvimento do processo de 

ensino e aprendizagem.” Conforme o relatório, o projeto alcançou 100% dos objetivos propostos. Ao 

todo, o trabalho atendeu 01 docente, 100 discentes, 2 bolsistas e 1 estudante que atuou como apoio 

técnico. 2. Título do relatório do projeto: Curso de Biblioteconomia 2021.1: projeto de tutoria. Número 

de registro: ENS – 1749. Responsável: Profa. Marcia Carvalho Rodrigues. Período de 

desenvolvimento: 01 de julho de 2021 a 31 de março de 2022. Observações: De acordo com o 

relatório, o projeto teve como objetivo geral “Contribuir na manutenção da qualidade do curso de 

Biblioteconomia, por meio da inserção de tutores (alunos de graduação) em atividades e ações de 

ensino”. De acordo com o relatório, o projeto alcançou 100% dos objetivos propostos. Ao todo, o 

trabalho atendeu 18 docentes e 130 discentes da FURG. O projeto foi contemplado com o Edital de 

Tutoria (EPEC), do primeiro semestre 2021. 3. Título do relatório do projeto: Arqueologia pandêmica: 

o uso de ferramentas digitais como forma de possibilitar a realização dos estágios curriculares 

obrigatórios do Bacharelado em Arqueologia. Número de registro: ENS – 1825. Responsável: Profa. 

Beatriz Valladao Thiesen. Período de desenvolvimento: 15 de agosto de 2021 a 31 de julho de 2022. 

Observações: De acordo com o relatório, o projeto teve como objetivo geral “Auxílio na organização 

da exposição virtual dos estagiários e avaliação do projeto de ensino”. De acordo com o relatório, o 

projeto alcançou 100% dos objetivos propostos. Ao todo, o trabalho atendeu 03 docentes, 30 

discentes e 10 membros da comunidade externa (Discentes de outras IEs e professores da rede 

pública municipal) da FURG. O projeto foi contemplado com o Edital de Tutoria (EPEC), do primeiro 

semestre 2021. 4. Título do relatório do projeto: O papel social dos arquivos. Número de registro: 

ENS – 1894. Responsável: Profa. Roberta Pinto Medeiros. Período de desenvolvimento: 01 de 

agosto de 2021 a 31 de julho de 2022. Observações: De acordo com o relatório, o projeto teve como 

objetivo geral “Analisar a bibliografia sobre arquivos utilizando pressupostos teóricos e metodológicos 

da arquivologia e da memória social”. De acordo com o relatório, o projeto alcançou 100% dos 

objetivos propostos. Ao todo o trabalho atendeu 02 docentes, 02 TAEs, 100 discentes FURG e 100 

membros da comunidade externa (compreende a participação da bolsista em eventos e publicações). 

Houve divulgação do trabalho em comunicações e em anais do IX Congresso Nacional de 

Arquivologia, com o trabalho intitulado: Tendências conceituais entre arquivo e memória: um estudo 

de revisão bibliográfica. O projeto foi contemplado com o Edital de Tutoria (EPEC), do primeiro 

semestre 2021. 5. Título do relatório do projeto: Monitoria da disciplina Fundamentos de 

Representação Descritiva (10192). Projeto: Número de registro: ENS – 1958. Responsável: Prof. 

Rodrigo Aquino de Carvalho. Período de desenvolvimento: 10 de novembro de 2021 a 30 de março 

de 2022. Observações: De acordo com o relatório, o projeto teve como objetivo geral “oferecer 

monitoria na disciplina "Fundamentos de Representação Descritiva" (10192), que faz do quadro de 

disciplinas do curso de Biblioteconomia (180), modalidade presencial”. De acordo com o relatório, o 

projeto alcançou de 80% a 100% dos objetivos propostos. Ao todo o trabalho atendeu 13 discentes 

da FURG. Não houve aporte financeiro da Universidade. 6. Título do relatório do projeto: Monitoria da 

Disciplina Teorias e Técnicas Psicoterápicas - Abordagem Psicanalítica. Número de registro: ENS – 

2646. Responsável: Profa. Daniela Delias de Sousa. Período de desenvolvimento: 15 de junho a 20 

de agosto de 2022. Observações: Observações: De acordo com o relatório, o projeto teve como 

objetivo geral “oferecer ao grupo de estudantes matriculados na disciplina Teorias e Técnicas 

Psicoterápicas - Abordagem Psicanalítica apoio na organização dos estudos propostos no plano de 

ensino, bem como um incremento à formação do acadêmico monitor no que se refere ao contato 

com práticas de ensino e pesquisa. Pretende-se, nesse sentido, a partir da ampliação das 

ferramentas didático-pedagógicas, contribuir para a qualidade do curso de Psicologia e também 
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evitar a evasão. (...) contribuir para a melhoria do desempenho acadêmico em relação às atividades 

curriculares previstas no Plano de Ensino da disciplina”. De acordo com o relatório, o projeto 

alcançou 100% dos objetivos propostos. Ao todo o trabalho atendeu 01 docente e 40 discentes da 

FURG. Não houve aporte financeiro da Universidade. 7. Título do relatório do projeto: LAI, LGPD e 

Arquivos: experiências da Secretaria de Integridade, Transparência e Controle Social da FURG. 

Número de registro: ENS – 2134. Responsável: Profa. Evelin Melo Mintegui. Período de 

desenvolvimento: 04 a 13 de julho de 2022. Observações: De acordo com o relatório, o projeto teve 

como objetivo geral o “Compartilhamento de experiências da Secretaria de Integridade, 

Transparência e Controle Social da FURG com o Curso de Arquivologia”. De acordo com o relatório, 

o projeto alcançou de 0% a 100% dos objetivos propostos. O primeiro objetivo específico, Realização 

de uma live, não foi possível realizar por motivo de problema com a equipe de trabalho. Ao todo o 

trabalho atendeu 01 docente, 03 TAEs e 17 discentes da FURG. Não houve aporte financeiro da 

Universidade. Voto do(a) Relator(a): a) Fundamentação: a documentação apresentada referente aos 

projetos e aos relatórios de atividades de ensino está em conformidade com os trâmites da 

Instituição. b) Parecer: Tendo em vista o exposto, voto pela APROVAÇÃO dos projetos e dos 

relatórios de ensino. Posto em votação o parecer 54/2022 da Câmara de Ensino foi aprovado por 

unanimidade pelos Conselheiros. d) Parecer: 55/2022. Assunto: Regulamento da Monografia do 

Curso de Pós-Graduação em nível de Especialização em Arquivos Permanentes da 

Universidade Federal do Rio Grande – FURG. Interessado(a): Curso de Pós-Graduação em nível 

de Especialização em Arquivos Permanentes. Relator(a): Artur H. Franco Barcelos. Relatório: A 

Câmara de Ensino do Conselho do ICHI recebeu para análise e parecer a aprovação do 

Regulamento da monografia do Curso de Pós-Graduação em nível de Especialização em Arquivos 

Permanentes – FURG. No material recebido tem-se: A Ata 05/2022 do Curso de Pós-Graduação em 

nível de Especialização em Arquivos Permanentes onde consta a aprovação do Regulamento da 

Monografia; O Regulamento da monografia do Curso de Pós-Graduação em nível de Especialização 

em Arquivos Permanentes – FURG. Voto do(a) Relator(a): a) Fundamentação: a documentação 

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

exposto, voto pela APROVAÇÃO do Regulamento da monografia do Curso de Pós-Graduação em 

nível de Especialização em Arquivos Permanentes – FURG. Posto em votação o parecer 55/2022 da 

Câmara de Ensino foi aprovado por unanimidade pelos Conselheiros. e) Parecer: 56/2022. Assunto: 

Relatórios de Projetos de Ensino. Interessado(a): Docentes do ICHI. Relator(a): Artur H. Franco 

Barcelos. Relatório: A Câmara de Ensino do Conselho do ICHI recebeu para análise e parecer o 

projeto e os relatórios de projetos abaixo apresentados: 1. Título do projeto: Digitalização de 

documentos arquivísticos: uma análise sobre os aspectos legais e profissionais. Número de registro: 

ENS – 2170. Responsável: Prof. Bruno Henrique Machado. Período de desenvolvimento: 05 a 08 de 

agosto de 2022. Observações: De acordo o texto do relatório, na descrição do projeto consta: 

“Apresentar ao público interno do curso de Arquivologia uma discussão acerca da situação 

contemporânea da digitalização de documentos arquivísticos apresentando as principais ações sob 

os aspectos legais e profissionais”. Os objetivos eram “Proporcionar aos discentes um contato com 

experiências nacionais sobre digitalização de documentos arquivísticos; Fomentar o interesse por 

temas de pesquisa e estágios relacionados a digitalização de documentos arquivísticos. Promover a 

interlocução dos discentes do curso com o tema da digitalização de arquivos.” 2. Título do projeto: 

Naturalizando a edição de textos: oficina sobre Microsoft Word. Número de registro: ENS – 2165. 

Responsável: Profa. Evelin Melo Mintegui. Período de desenvolvimento: 11 de julho a 13 de julho de 

2022. Observações: De acordo o texto do projeto, este tem como objetivo oferecer a oportunidade de 

naturalização do uso de ferramenta de edição de texto; Desenvolvimento de atividades que 

proporcionem aprendizado de ferramenta de edição de texto; e Apoiar o processo de aprendizagem 
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de ferramenta de edição de texto. 3. Título do projeto: LARQ InformA  O. Número de registro: ENS 

– 1838. Responsável: Prof. Evelin Melo Mintegui. Período de desenvolvimento: 01 de agosto de 2021 

a 31 de julho de 2022. Observações: De acordo o texto do projeto, este tem como objetivos 

Promover a literacia digital entre os estudantes do Curso de Arquivologia da FURG; Difusão dos 

conteúdos gerados nas redes sociais do Curso de Arquivologia; Atendimento aos estudantes para 

orientação quanto ao uso de ferramentas digitais de ensino-aprendizagem. Voto do(a) Relator(a): a) 

Fundamentação: a documentação apresentada, referente aos relatórios de atividade de ensino, 

estão 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 56/2022 da Câmara de 

Ensino baixou em diligência aguardando a ata da Psicologia. 4) Câmara de Extensão: a) Parecer: 

22/2022. Assunto: Atividades de extensão. Relator(a): Vanderlise Machado Barão. Relatório: A 

Câmara de Extensão do Conselho do ICHI recebeu para análise e parecer os relatórios de projetos 

abaixo apresentados: 1. Título do relatório: Livro, leituras e bibliotecas: instrumentos de ampliação da 

cidadania. Número de registro: EXT-1909. Responsável: Angélica Conceição Dias Miranda. Período 

de desenvolvimento: 04/08/2022 a 18/08/2022. Observações: O projeto não envolveu recursos 

externos, nem teve ações relacionadas. Tratou-se de palestras proferidas de forma on line, na forma 

de lives, pelo canal YouTube do curso de biblioteconomia. Atendeu docentes, discentes, TAEs e 

público externo, desenvolvendo debates através de formulário online da plataforma Google. O evento 

teve 100% de seus objetivos atingidos, voto pela aprovação do relatório. 2. Título do relatório: 2º 

Fórum \”Patrimônio: preservar e conservar, para quem, para quê e como?\” Número de registro: EXT-

1869. Responsável: Beatriz Valladão Thiesen. Período de desenvolvimento: 11/07/2022 a 

13/07/2022. Observações: O projeto não envolveu recursos externos e teve parceria com a prefeitura 

de Rio Grande. O evento proporcionou um amplo debate sobre gestão do patrimônio cultural, sua 

importância e as dificuldades de preservação e atendimento às exigências do poder público, bem 

como às divergências entre o entendimento do que deve ser patrimonializado pelo Estado e as 

expectativas da população em sua diversidade. Foram realizadas palestras, mesas redondas e 

exposições que atenderam ao público interessado. Os objetivos foram todos atingidos e o projeto 

atendeu à demanda da extensão. Voto pela aprovação do relatório. 3. Título do relatório: Mostra Doc 

Sul – FURG. Número de registro: EXT-1749. Responsável: Ricardo Gonçalves Severo. Período de 

desenvolvimento: 12/07/2022 a 15/07/2022. Observações: O projeto não envolveu recursos externos 

e teve ações relacionadas à cultura. A ação se propunha realizar a exposição de filmes e 

documentários produzidos no Rio Grande, a fim de proporcionar debates a respeito das obras 

através de oficinas realizadas com os autores e produtores dos filmes apresentados. Os objetivos 

foram, em parte, alcançados e o evento atendeu a demanda da extensão. Voto pela aprovação do 

relatório. 4. Título do relatório: Diálogos com o LATUR e divulgação científica em mídias sociais. 

Número de registro: EXT-1555. Responsável: Mayara Roberta Martins. Período de desenvolvimento: 

01/08/2021 a 31/07/2022. Observações: O projeto não envolveu recursos nem possuiu ações 

relacionadas. A ação proposta tratou-se de um evento em que foram divulgados os cursos de 

turismo, hotelaria e eventos do Campus de Santa Vitória do Palmar, bem como ampliar o debate, 

através de seminários online sobre temas relacionados a ação do turismo em diferentes esferas da 

sociedade, fomentando diálogos e reflexões sobre a diversidade de campos de atuação e suas 

demandas. Foram atingidos os objetivos propostos e a ação se encontra dentro das expectativas da 

extensão. Voto pela aprovação do relatório. 5. Título do relatório: Espaço de Expressão em tempos 

de pandemia: narrativas de profissionais da saúde relacionados ao COVID-19. Número de registro: 

EXT-1300. Responsável: Rita de Cássia Maciazeki Gomes. Período de desenvolvimento: 08/06/2020 

– contínuo. Observações: O projeto teve ações relacionadas ao ensino e pesquisa, bem como 

envolveu as unidades educacionais: ICHI, Coord. da Educação Física, EEnf e HU. Não envolveu 
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recursos externos, estando ligada ao edital EPEC 2020 – 2021. Teve como instituições parceiras a 

prefeitura de Rio Grande, além do próprio HU. A ação resultou na produção de um livro e uma 

dissertação de mestrado (que está em andamento), embora não tenha conseguido alcançar todos os 

objetivos propostos, já que teve de alterar alguns direcionamentos relacionados ao público alvo, 

devido a dificuldades de logística e infraestrutura. O projeto atendeu as demandas da extensão e 

voto pela aprovação do relatório. A Câmara de Extensão do Conselho do ICHI recebeu para análise 

e parecer o projeto abaixo apresentado: 1. Título do Projeto: Polêmicas de nosso tempo. Número de 

registro: EXT-1779. Responsável: Jussemar Weiss Gonçalves. Período de desenvolvimento: 

14/09/2022 a 12/01/2023. Observações: O projeto não envolve recursos externos e tem como 

objetivo fomentar um debate acadêmico sobre o universo político brasileiro. O evento irá se 

desenvolver através de seminários, onde palestrantes irão propor temas e debater sobre a atual 

conjuntura política no Brasil, e se dará de forma hibrida. 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 a demanda da extensão. b) Parecer: Tendo em vista o exposto, voto pela 

APROVAÇÃO de todos os documentos. Posto em votação o parecer 22/2022 da Câmara de 

Extensão foi aprovado por unanimidade pelos Conselheiros. b) Parecer: 23/2022. Assunto: 

Atividades de extensão. Relator(a): Bruna Morante Lacerda Martins. Relatório: A Câmara de 

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

apresentado: 1. Título do Projeto de Extensão: Oficinas: arqueologia da região Mostardas e Tavares - 

a pré-história na costa central do RS. Número de Registro: EXT – 1931. Responsável: Vanderlise 

Machado Barão. Período de Desenvolvimento: 22/09/2022 a 24/09/2022. Observações: Sem ações 

nem recursos financeiros envolvidos. O projeto objetiva realizar oficinas expositivas, como atividade 

de educação patrimonial a fim de dialogar com a comunidade do município de Mostardas, Litoral 

Central do RS, sobre o passado indígena e o patrimônio arqueológico. Instituições envolvidas: 

Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade; Secretaria Municipal de Educação de 

Mostardas; Prefeitura Municipal de Tavares; In Situ Arqueologia. O público-alvo a ser atingido são 

acadêmicos participantes, bem como de outros interessados de fora da Universidade. Em relação 

aos itens do projeto: os objetivos, geral e específicos, estão expostos de maneira clara, objetiva e 

coerente com o projeto proposto; a justificativa apresenta argumentos pertinentes para justificar o 

desenvolvimento do projeto; a fundamentação teórica se apresenta suficiente, tanto em abrangência 

quanto em coerência em relação aos objetivos propostos; a metodologia e o cronograma de 

execução apontados explicam e indicam as etapas necessárias para execução plena do projeto de 

extensão. Voto do(a) Relator(a): a) Fundamentação: O projeto de extensão EXT 1931 está em 

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

vista o exposto, voto pela APROVAÇÃO de todos os documentos. Posto em votação o parecer 

23/2022 da Câmara de Extensão foi aprovado por unanimidade pelos Conselheiros. 5) Câmara de 

Pesquisa: a) Parecer: 09/2022. Assunto: Alteração de nome de Grupo de Pesquisa. Relator(a): 

Paulo Afonso Pires Junior. Relatório: A Câmara de Pesquisa do Conselho do ICHI recebeu para 

análise e parecer a alteração da nomenclatura do grupo de pesquisa “Núcleo de Estudos sobre 

Populações Costeiras e Saberes Tradicionais – NECO”. A troca do nome foi aprovada no NDE do 

Curso de Arqueologia e passará a se chamar: “Núcleo de Estudos Saberes Costeiros e Contra 

hegemônicos – NECO”. 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 da solicitação apresentada. Posto em votação o parecer 09/2022 da Câmara de 

Pesquisa foi aprovado por unanimidade pelos Conselheiros. b) Parecer: 10/2022. Assunto: 

Aprovação de Projetos e Relatório 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 
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apresentados: 1. Título do projeto: “Turismo na Planície Costeira do Rio Grande do Sul, porção 

meridional: Diagnóstico territorial e leituras paisagísticas por drones”. Número de registro: 1931. 

Responsável: Jaciel Gustavo Kunz. Período de desenvolvimento: 14/09/2022 a 10/04/2025. 2. Título 

do projeto: “Rio Grande de todos os tempos: patrimônio e suas interfaces”. Número de registro: 1993. 

Responsável: Elisângela Gorete Fantinel. Período de desenvolvimento: 03/10/2022 a 31/05/2023. A 

Câmara de Pesquisa do Conselho do ICHI recebeu para análise e parecer os relatórios de projetos 

abaixo apresentados: 1. “Espaço de Expressão em tempos de pandemia: um estudo sobre o uso de 

estratégias de cuidado e escuta em espaços virtuais”. Número de registro: 1379. Responsável: Rita 

de Cassia Maciazeki Gomes. Período de desenvolvimento: 08/06/2020. 2. “Open Monography Press 

para gestão de Ebooks na Editora e Gráfica da FURG”. Número de registro: 1624. Responsável: 

Angélica Conceição Dias Miranda. Período de desenvolvimento: 01/08/2021 a 31/07/2022. 3. 

“Administração nos processos de organização e planejamento em Unidades de Informação”. Número 

de registro: 1712. Responsável: Maria Helena Machado de Moraes. Período de desenvolvimento: 

01/08/2021 a 31/07/2022. 4. “Sentidos do trabalho para professoras da rede estadual de ensino no 

Rio Grande do Sul durante a pandemia Covid-19”. Número de registro: 1721. Responsável: Geruza 

Tavares D’Avila. Período de desenvolvimento: 01/08/2021 a 31/07/2022. 5. “As Metodologias Ativas 

no ensino do Turismo em Instituições públicas no Brasil”. Número de registro: 1739. Responsável: 

Ligia Dalchiavon. Período de desenvolvimento: 16/08/2021 a 16/08/2022. 6. “Valoração arquivística 

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

1781. Responsável: Evelin Melo Mintegui. Período de desenvolvimento: 20/12/2021 a 20/07/2022. 

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 10/2022 da Câmara de Pesquisa foi 

aprovado por unanimidade pelos Conselheiros. 6) Assuntos Gerais: a) Recomposição das 

Câmaras do Conselho: O Diretor do ICHI informou que conforme determina o atual regimento do 

Instituto seria feito o sorteio dos Coordenadores para fechar a composição das câmaras do 

Conselho, pois, mesmo após a divisão de todos os representantes dos comitês assessores tiveram 

câmaras que ainda não ficaram completas. Os sorteados foram: Denise Maria Maciel Leão – 

Psicologia e Mateus de Moura Rodrigues – Arquivologia. Dessa forma as câmaras ficaram 

compostas da seguinte forma: Câmara Administrativa: Representante TAE – Sibelle Cardia Nunes, 

Representante Arquivologia – Evelin Melo Mintegui, Representante Psicologia – Geruza Tavares 

D’Avila e Coordenador Arquivologia – Mateus de Moura Rodrigues. Câmara de Ensino: 

Representante TAE – Elisângela Gorete Fantinel, Representante Arqueologia – Martial Raymond 

Henri Pouguet, Representante Turismo – Mayara Roberta Martins e Coordenadora Psicologia – 

Denise Maria Maciel Leão. Câmara de Extensão: Representante TAE – Vanderlise Machado Barão, 

Representante Biblioteconomia – Jarbas Greque Acosta, Representante Eventos – Luciene Cristina 

Imes Baptita e Representante História – a coordenação ainda não indicou o seu representante. 

Câmara de Pesquisa: Representante TAE – Paulo Afonso Pires Junior, Representante Geografia – 

Juliana Cristina Franz, Representante Hotelaria – Alisson Machado e Coordenadora Biblioteconomia 

– Márcia Carvalho Rodrigues. Na sequência todos os membros serão consultados para verificar 

quais serão os presidentes de cada uma das câmaras. b) Reunião com a Reitoria sobre a evasão 

na Universidade: A Direção informou que no dia 04/10/2022 às 14:00hrs será realizada uma reunião 

com a reitoria, no auditório do Prédio da Psicologia, para tratar da evasão. O Diretor conta com a 

participação de todos os servidores do ICHI. Posteriormente será enviado o convite por e-mail. c) 

Presencialidade dos docentes no ICHI: A Direção informou que é importante aumentar a 

presencialidade dos docentes para que haja o atendimento aos discentes. Isso se dará através da 

presença dos decentes em suas salas de permanência, laboratórios, salas de coordenação. Nada 
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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 
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Sibelle Cardia Nunes 
Secretária Geral  


