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CONSELHO DO INSTITUTO DE CIÊNCIAS HUMANAS E DA INFORMAÇÃO 
 

ATA 16/2022 
 

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

Instituto de Ciências Humanas e da Informação foi iniciada por webconferência na plataforma MConf, 

através do link , com a presença dos seguintes https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/furg-ichi

membros: Mateus de Moura Rodrigues, Pedro de Souza Quevedo Neto, Jussemar Weiss Gonçalves, 

Paulo Gomes de Sousa Filho, Simone dos Santos Paludo, Éder Leandro Bayer Maier, Danilo 

Vicensotto Bernardo, Martial Raymond Henri Pouguet, Jarbas Greque Acosta, Geruza Tavares 

D’Avila, Cesar André Luiz Beras, Adriana Kivanski Senna, Mayara Roberta Martins, Alisson 

Machado, Solismar Fraga Martins, Rodrigo Aquino de Carvalho, Vanessa da Rocha Rodrigues, Paulo 

Afonso Pires Junior, Vanderlise Machado Barão e Sibelle Cardia Nunes. Ao iniciar a reunião, o Vice-

Diretor do Instituto de Ciências Humanas e da Informação, Prof. Dr. Danilo Vicensotto Bernardo deu 

as boas-vindas, agradeceu a presença de todos e iniciou a apresentação da indicação que esteve 

sob a sua responsabilidade. 1) Indicação: a) Indicação 73/2022. Assunto: Proposta de Alteração 

Curricular do Curso de Biblioteconomia. Relatório: Recebi para análise e parecer o processo de 

alteração curricular do Curso de Biblioteconomia, sob coordenação da Profa. Dra. Marcia Carvalho 

Rodrigues, composto pelos seguintes documentos: i) Ata 03/2022 de 14/10/2022 de Reunião 

Extraordinária do Núcleo Docente Estruturante – NDE do Curso de Biblioteconomia, ii) Ata 34/2022 

de 05/08/2022 de Reunião Extraordinária do Conselho do Instituto de Letras e Artes – ILA, iii) 

Formulário de Alteração Curricular de Cursos de Graduação, da Pró-Reitoria de Graduação – 

PROGRAD, apresentando a proposta de alteração curricular do curso de Biblioteconomia, iv) 

Resposta da Coordenação de Curso de Biblioteconomia ao Parecer Orientador – Alteração curricular 

do curso de Biblioteconomia (processo 23116.0022997/2022-54). Da juntada recebida, a Ata 03/2022 

de 14/10/2022 do NDE do Curso (documento “i”) registra o recebimento, em 28/09/2022, do parecer 

orientador DIADG/PROGRAD para a proposta de alteração curricular do curso de Bacharelado em 

Biblioteconomia e, também, indica as ações adotadas para a solução das solicitações apontadas 

pela DIADG/PROGRAD, apresentadas de maneira sistematizada no Anexo I da Ata e em documento 

enviado à Pró-Reitoria em questão (documento “iv”). Ainda, de acordo com a Ata do NDE do Curso 

de Biblioteconomia (documento “i”), o colegiado deliberou, após ampla discussão, “(...) ofertar quatro 

componentes curriculares de extensão, de caráter obrigatório, sendo um de 60 horas e os demais de 

75 horas cada. O componente “Extensão Universitária em Biblioteconomia I” (60h) será ofertado no 

segundo semestre; o componente “Extensão Universitária em Biblioteconomia II” (75h) será ofertado 

no quinto semestre; o componente “Extensão Universitária em Biblioteconomia III” (75h) será 

ofertado no sexto semestre; e o componente “Extensão Universitária em Biblioteconomia IV” (75h) 

será ofertado no sétimo semestre do curso. As disciplinas “Ação cultural: teoria e prática” e “Oficina 

de leitura”, que haviam sido adaptadas para o novo currículo com parte da carga horária de extensão 

serão mantidas em seu formato original: optativas, sem carga horária de extensão, preservadas as 

suas características de carga horária e ciclo de oferta”. Complementarmente, a Ata do NDE do Curso 

de Biblioteconomia (documento “i”) informa que foram realizados os ajustes solicitados em termos de 

correção das equivalências e plano de extinção de disciplinas, apresentados como Anexo II da 

referida Ata. Cabe destacar que a Resposta da Coordenação de Curso de Biblioteconomia ao 

Parecer Orientador – Alteração curricular do curso de Biblioteconomia – processo 

23116.0022997/2022-54 (documento “iv”) discriminando os itens apontados pela DIADG/PROGRAD 
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e as ações tomadas para suas soluções, como a inclusão da retificação da Ata 34/2022 de 

05/08/2022 de Reunião Extraordinária do Conselho do Instituto de Letras e Artes – ILA (documento 

“ii”), por exemplo, apresenta, também, ações cujas situações alvo ainda não estejam completamente 

finalizadas e solucionadas (e.g. aguardando retornos de outros institutos e revisão e publicação de 

Ata do ICHI). Conclusão: Pelo exposto, voto pela aprovação da solicitação de alteração curricular do 

curso de Bacharelado em Biblioteconomia, conforme apresentado no formulário citado, seguindo-se 

as orientações da DIADG/PROGRAD conforme processo 23116.0022997/2022-54. Posto em 

votação a indicação 73/2022 foi aprovada por unanimidade pelos Conselheiros. Nada mais havendo 

a tratar, foi lavrada a presente ata, que vai assinada pelo senhor Vice-Diretor, Prof. Dr. Danilo 

Vicensotto Bernardo e por mim, Sibelle Cardia Nunes, Secretária Geral. 

 

 

 

 

_______________________________________ 

Prof. Dr. Danilo Vicensotto Bernardo 
Vice-Diretor do ICHI 
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Sibelle Cardia Nunes 
Secretária Geral  


