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CONSELHO DO INSTITUTO DE CIÊNCIAS HUMANAS E DA INFORMAÇÃO 
 

ATA 19/2022 
 

REUNIÃO ORDINÁRIA 
 
Aos oito dias do mês de novembro 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, Marcia Carvalho Rodrigues, Pedro de Souza Quevedo Neto, Denise 

Maria Maciel Leão, Cassiane de Freitas Paixão, Simone dos Santos Paludo, Jussara Mantelli, Julia 

Silveira de Matos, Angélica Conceição Dias Miranda, Éder Leandro Bayer Maier, Martial Raymond 

Henri Pouguet, Bruno Henrique Machado, Jarbas Greque Acosta, Juliana Cristina Franz, Geruza 

Tavares D’Avila, Maria Helena Machado de Moraes, Elisangela Gorete Fantinel, Paulo Afonso Pires 

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

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

Brauner Ferreira, Bruna Morante Lacerda Martins, Mayara Roberta Martins, Jussemar Weiss 

Gonçalves, José Carlos da Silva Cardozo, Danilo Vicensotto Bernardo, Adriana Kivanski de Senna e 

Mateus de Moura Rodrigues. 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 77/2022. Assunto: Trabalho voluntário – Fábio Ortiz Goulart. Relatório: Recebi para 

análise e parecer o processo 23116.002101/2022-37 com a solicitação de trabalho voluntário do 

requerente Fábio Ortiz Goulart, no curso de arqueologia, no período entre 01/12/22 e 30/07/2023 e 

com atividades de docência e participação em projetos. Conclusão: Solicito aprovação do trabalho 

voluntário do Fábio Ortiz Goulart. Posta em votação, a Indicação 77/2022 foi aprovada por 

unanimidade pelos Conselheiros. b) Indicação 78/2022. Assunto: Apuração de Fatos. Relatório: 

Recebi para análise e parecer os processos 23116.002240/2022-61 e 23116.002239/2022-36 com as 

seguintes informações e solicitação: 1) denúncia de agressão verbal e física entre discentes, 2) 

apuração dos fatos pela comissão, 3) resultado da apuração dos fatos e 4) solicitação de 

homologação do resultado no conselho do ICHI. A comissão de apuração de fatos solicitou 

homologação do resultado porque uma das discentes que denunciou as agressões é do curso de 

Licenciatura em História, bem como, o ICHI indicou uma TAE para compor a comissão de apuração 

dos fatos. E por fim, o resultado é a aplicação da sanção de advertência à discente agressora, que é 

vinculada ao IE. Maiores informações podem ser encontradas nos processos, tendo em vista que a 

ata do ICHI é pública e os processos de apuração de fatos são internos. Conclusão: Solicito 

aprovação do resultado da apuração de fatos com a aplicação da sanção de advertência à discente 

agressora. Posta em votação, a Indicação 78/2022 foi aprovada pelos Conselheiros tendo o voto 

contrário apenas da profª Angélica Conceição Dias Miranda. c) Indicação 79/2022. Assunto: 

Aprovação ad referendum - Composição do Comitê de Ciência Tecnologia e Inovação. 

Relatório: Informo que foi aprovado por ad referendum a indicação dos membros do ICHI que irão 

compor o Comitê de Ciência Tecnologia e Inovação - CCTI, que são: Roberta Pinto Medeiros – 

Titular; e Bruna Morante Lacerda Martins – Suplente. Conclusão: As manifestações serão registradas 

em ata. Posta em votação, a Indicação 79/2022 foi aprovada por unanimidade pelos Conselheiros. d) 

Indicação 80/2022. Assunto: Aprovação ad referendum - Professor Voluntário. Relatório: 

Informo que foi aprovado por ad referendum o trabalho professor voluntário de Edna Karina da Silva 

Lira, no curso de Biblioteconomia EAD para atuar na disciplina de Estágio Supervisionado I 

(10830D). Conclusão: As manifestações serão registradas em ata. Posta em votação, a Indicação 
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80/2022 foi aprovada por unanimidade pelos Conselheiros. e) Indicação 81/2022. Assunto: Pedido 

de excepcionalidade – aprovação de projeto de pesquisa. Relatório: Recebi para análise e 

parecer a solicitação de excepcionalidade para aprovação retroativa do projeto de pesquisa “PERDA, 

LUTO E RESILIÊNCIA NA PANDEMIADE COVID-19: UM ESTUDO QUALITATIVO”, de 

responsabilidade de Beatriz Schmidt, com data de início em 15/6/22 e data de fim em 20/12/23. 

Conclusão: A direção coloca em discussão. Posta em votação, a Indicação 81/2022 foi aprovada por 

unanimidade pelos Conselheiros. f) Indicação 82/2022. Assunto: Aprovação ad referendum - 

Prorrogação de término - Projeto EXT - 1716.  Relatório: Informo o conselho do ICHI que foi 

aprovado por ad referendum o a prorrogação de data de término do projeto de extensão EXT-1716 

"Programa de Educomunicação Socioambiental Portuária", de responsabilidade do professor José 

Vicente de Freitas. A data de término prevista para o dia 30/12/2022 passará para o dia 30/06/2023 

sem nenhuma alteração físico financeira. Conclusão: As manifestações serão registradas em ata. 

Posta em votação, a Indicação 82/2022 foi aprovada por unanimidade pelos Conselheiros. g) 

Indicação 83/2022. Assunto: Editais de seleção do PPGH.  Relatório: Recebi para análise e 

parecer dois editais de seleção do PPGH, que são: EDITAL SELEÇÃO DE ESTÁGIO DE PÓS-

DOUTORADO EM HISTÓRIA – ANO 2023 e EDITAL DE SELEÇÃO DISCENTE - MESTRADO EM 

HISTÓRIA – 1/2023. Os quais visam selecionar doutores em história para estágio de pós-doutorado 

e 16 discentes para o mestrado em história. Conclusão: Solicito aprovação dos editais de seleção de 

estágio pós-doutorado e de discentes do PPGH. Posta em votação, a Indicação 83/2022 foi aprovada 

por unanimidade pelos Conselheiros. h) Indicação 84/2022. Assunto: Oferta da disciplina optativa 

Psicologia Aplicada ao Direito para o novo QSL do Curso de Direito.  Relatório: Recebi para 

análise e parecer a solicitação da oferta da disciplina optativa Psicologia Aplicada ao Direito para o 

novo QSL do Curso de Direito - (noturno 051122/diurno 052122), a partir do ano letivo de 2024, 

conforme segue: Disciplina: PSICOLOGIA APLICADA AO DIREITO. Lotação: ICHI. Código: a definir. 

Duração: Anual. Caráter: Optativa. Localização no QSL: 3º ano. Carga horária total: 60h. Carga 

horária semanal: 2h/aula. Créditos: 02. Sistema de avaliação: I. Pré-requisito: Sem pré-requisito. 

EMENTA: Breve histórico do encontro entre a Psicologia e o Direito. Psicologia do Testemunho e do 

Reconhecimento. Aspectos psicológicos da tomada de decisão. Conceitos introdutórios de 

Psicologia. Práticas da Psicologia no Direito. Perícia e documentos psicológicos. Interface entre 

Psicologia e Direito Penal. Transtornos psicológicos e seus impactos nos contextos jurídicos. 

Aspectos multifatoriais da violência. Interface entre Psicologia e as questões do Juizado de Violência 

Doméstica e Familiar contra a Mulher. Interface entre Psicologia e Direito da Infância, Juventude e 

Idoso. Interface entre Psicologia e Direito Civil e de Família. Conclusão: Solicito aprovação da oferta 

da disciplina optativa Psicologia Aplicada ao Direito para o novo QSL do Curso de Direito. Posta em 

votação, a Indicação 84/2022 foi aprovada por unanimidade pelos Conselheiros. i) Indicação da 

Conselheira Geruza D’Avila - representante da área de psicologia. Assunto: Reformulação dos 

documentos de curricularização da extensão do curso de Psicologia após parecer da DIADG. 

Relatório: Realizamos análise e parecer de documentos referentes à proposta de curicularização da 

extensão do curso de Psicologia, composta da seguinte  maneira: i) Ata da reunião ampliada do NDE 

do curso de psicologia, de 07/Nov/2022; ii) Carta de Respostas da comissão de curricularização da 

extensão do curso de psicologia à DIADG, de 07/Nov/2022; iii) Proposta de curricularização da 

extensão do curso de psicologia, em sua versão reformulada pela comissão de curricularização e, iv) 

Quadro de Sequência Lógica (QSL) do curso em sua versão reformulada pela comissão de 

curricularização da extensão, da qual faço parte desde o dia 26 de outubro de 2022. Tal solicitação 

está baseada nas 30 indicações de ajustes apresentadas pelo parecer orientador DIADG/PROGRAD 

referente ao processo 23116.003141/2022-04, que trata da curricularização da extensão. As 

alterações foram as seguintes: Em resposta ao item 1 do parecer orientador DIADG/PROGRAD, os 
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docentes destacaram que as Políticas de Educação Ambiental são abordadas, parcialmente, na 

disciplina Psicologia Contemporânea e Prospectiva (9º e 10º semestres) e, serão abordadas em 

caráter transversal nas seguintes disciplinas: Psicologia e Políticas Públicas (2º semestre) e 

Psicologia Social do Trabalho (7º semestre); Em resposta ao item 2 do parecer orientador 

DIADG/PROGRAD, os docentes destacaram que já havia sido previsto no projeto de curricularização 

da extensão a inclusão da disciplina Cultura Afro-Brasileira (como optativa, no primeiro semestre), 

não obstante, a Coordenação do Curso de Psicologia solicitará à Área de Sociologia a oferta da 

disciplina Sociedade, Educação e Relações Étnico-Raciais - 10776, em caráter obrigatório, no 8º 

semestre (em lugar da disciplina Tópicos do Estágio em Psicologia Social 2, que nesta nova proposta 

passa a ser optativa); Em resposta aos itens 3 e 4, cabe apontar que a documentação indicada foi 

anexa aos documentos para nova apreciação (Atas do Conselho do ICB e do IMEF, bem como o 

Parecer 106/2022); Em resposta aos itens 5, 7 a 11, 13, 15 a 21, e 23 a 28, foram realizadas 

modificações no Formulário de Alteração Curricular, alterando a ordem de apresentação de 

disciplinas e complementando informações requeridas pela DIADG/PROGRAD; Em resposta ao Item 

6, os docentes reavaliaram a oferta da disciplina de “Prática de Pesquisa em Psicologia 1”, a qual 

deve seguir com carga horária de 60 horas, no entanto, será criada a disciplina de “Estágio Básico”, 

com carga horária de 30 horas, em alinhamento às novas DCN de Psicologia; Em resposta ao item 

12, os docentes anexaram o Memorando 12/2020 - ICB, que trata da transferência da disciplina 

Neurociência - 16066, do ICB para o ICHI; Em resposta ao item 14, os docentes anexaram a Ata do 

ICB solicitada; Em resposta ao item 22, os docentes solicitarão as Atas do ICHI e ILA de alteração de 

sistema de avaliação das disciplinas de Libras I e Libras; Em resposta ao item 29, os docentes 

indicaram a atualização dos nomes das disciplinas Probabilidade e Estatística I e Probabilidade e 

Estatística II (em lugar dos antigos Estatística Básica I e Estatística Básica II) e, na seção 3.4 do 

Formulário, foram incluídas as disciplinas Sociedade, Educação e Relações Étnico-Raciais - 10776, 

bem como a disciplina sugerida Cultura Afro-Brasileira - 10347. Ainda em resposta ao item 29, 

destacam a correção do código da disciplina Tópicos do Estágio em Psicologia Clínica e da Saúde 1 

e, a localização da disciplina 10789 no 10º semestre. Finalmente, destacam que a disciplina 10788 

deve constar no QSL novo, no 9º semestre e, que, apesar da revisão, a comissão de curricularização 

de extensão do curso não encontrou o código errado da disciplina Estágio Supervisionado em 

Processos Clínicos e Promoção da Saúde, conforme indicado no parecer orientador da 

DIADG/PROGRAD; e Em resposta ao item 30, os docentes sugerem que os estudantes poderão 

solicitar aproveitamento de estudos, desde que estejam em acordo com a Deliberação n. 33, de 

2008, do Conselho de Ensino, Pesquisa, Extensão e Administração e do  Art. 5º da Instrução 

Normativa Conjunta Proexc/Prograd/Furg Nº 1, de 8 de abril de 2022, devidamente avaliadas pela 

Coordenação do Curso de Psicologia. Para além destas mudanças, a comissão de curricularização 

da extensão realizou alteração de duas disciplinas, anteriormente teóricas, para o caráter híbrido, 

são elas: Psicologia e Políticas Públicas, e TTP - Abordagem Psicanalítica, tendo em vista o caráter 

extensionista das mesmas. Dessa forma, ao analisar a Ata da reunião ampliada do NDE, de 

07/Nov/2022, a qual secretariei, consta a aprovação pelos docentes da proposta de curricularização 

da extensão, em sua versão reformulada, cujas alterações foram anteriormente pontuadas. Nesta 

Ata do NDE ampliado, é ressaltado que as alterações propostas serão encaminhadas ao conselho 

desta Unidade e a forma como a comissão de curricularização da extensão efetivou as 30 (trinta) 

solicitações de mudanças pela DIADG está explicada na Carta de Respostas à referida Diretoria, 

destacando em amarelo todas as alterações realizadas no Formulário e no QSL. Conclusão: Pelo 

exposto, considerando não ter havido manifestação contrária do NDE do curso de Psicologia, voto 

pela aprovação da proposta apresentada pela Comissão de Curricularização da Extensão, anexas a 

esta indicação. Posta em votação, a Indicação foi aprovada por unanimidade pelos Conselheiros. 2) 
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Câmara Administrativa: a) Parecer: 40/2022. Assunto: Regimento do Laboratório de Estudos 

sobre Relações Étnico-Raciais - Ìmo. Interessado(a): Cassiane Paixão. Relator(a): Geruza Tavares 

D’Avila. Relatório: A Câmara Administrativa do Conselho do ICHI recebeu para análise e parecer a 

solicitação de criação do Laboratório de Estudos sobre Relações Étnico-Raciais – Ìmo, por meio do 

envio dos seguintes documentos: Regimento do Ìmo, e Ata n. 13/2022 da reunião ordinária da Área 

de Sociologia de 14/10/2022 (porém, no corpo do texto consta como reunião extraordinária). Voto 

do(a) Relator(a): a) Fundamentação: A ata da reunião ordinária da Área de Sociologia de 14/10/2022 

consta a aprovação do Regimento do Ìmo cujo objetivo é “contribuir com a produção e difusão de 

conhecimento e de saberes sobre as relações étnico-raciais na região sul do Rio Grande do Sul; 

acompanhar e apoiar projetos de pesquisa, grupo de estudos, trabalhos de extensão e atividades de 

ensino que tenham o mesmo interesse e que também analisem temas relacionados à educação das 

relações étnico-raciais e a preservação de bens culturais, da memória social e dos povos e 

comunidades tradicionais, essencialmente os de matriz africana e indígenas no estado do Rio 

Grande do Sul, bem como contribuir para seu pleno desenvolvimento”. No referido Regimento 

constam dez capítulos: Noções Introdutórias; Da localização e do patrimônio; Das finalidades; Dos 

Objetivos; Das Atribuições; Das atividades; Da Coordenação e Da Avaliação.  Sobre a coordenação 

do Laboratório, consta que as “atividades serão coordenadas por uma equipe formada por três 

membros: um(a) coordenador(a) e um(a) coordenador(a) adjunto(a)”, no entanto, não mencionam 

quem seria o terceiro integrante da coordenação, sugiro incluir essa informação antes da divulgação 

do Regimento. Também não há especificação do patrimônio do Laboratório, que poderia ter sido 

descrito. Sugiro reordenar a numeração dos capítulos, padronizando tal quesito no documento. b) 

Parecer: Tendo em vista o exposto, voto pela APROVAÇÃO da solicitação apresentada, desde que 

seja incluída a indicação do terceiro membro da coordenação e a padronização da numeração dos 

capítulos. Posto em votação o parecer 40/2022 da Câmara Administrativa foi aprovado por 

unanimidade pelos Conselheiros. b) Parecer: 41/2022. Assunto: Regimento do Laboratório de 

Sociologia. Interessado(a): Cassiane Paixão. Relator(a): Geruza Tavares D’Avila. Relatório: A 

Câmara Administrativa do Conselho do ICHI recebeu para análise e parecer a solicitação de criação 

do Laboratório de Sociologia, por meio do envio dos seguintes documentos: Regimento do 

Laboratório de Sociologia, e Ata n. 13/2022 da reunião ordinária da Área de Sociologia de 

14/10/2022 (porém, no corpo do texto consta como reunião extraordinária). Voto do(a) Relator(a): a) 

Fundamentação: A ata da reunião ordinária da Área de Sociologia de 14/10/2022 consta a aprovação 

do Regimento do Laboratório de Sociologia, em que constam oito seções: Do Laboratório, Dos 

usuários, Dos deveres do usuário, Da utilização, Das sanções disciplinares, Da Segurança, Da 

reserva e uso docente, Do monitor ou bolsista e, Das disposições finais. Sugiro a inclusão dos 

objetivos do Laboratório e do detalhamento de seu patrimônio. Sobre a coordenação do Laboratório, 

fica subentendido que a mesma será exercida pelo coordenador/a da área de sociologia em 

exercício, se for esse o caso, sugiro a inclusão explícita dessa condição, complementando o item 1.1, 

assim, o/a coordenador/a da área assumirá também a coordenação do referido laboratório.   Será 

necessário indicar a duração do mandato da coordenação do Laboratório.  Sugiro deslocar a 

penúltima atribuição do monitor ou bolsista, “7.1.5 Fazer cumprir este regimento”, para “Dos deveres 

do Usuário”, uma vez que é uma responsabilidade de todos/as, não apenas dele. A título de 

contribuição para a padronização do documento, sugiro mudanças formais: no item 1.2, 

complementar “usuários externos”, seriam “usuários/as externos/as à Universidade”?; no item 1.3, há 

uma nota de rodapé sem indicação de texto; padronizar a flexão de gênero em todo o documento; no 

item 1.7, “desde que registrado em livro disponibilizado junto aos livros”, sugiro a mudança para 

“desde que registrado em documento disponibilizado junto aos livros”, ou algo parecido; no item 3.6 

retirar o destaque sublinhado em “estará”. b) Parecer: Tendo em vista o exposto, voto pela 
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APROVAÇÃO da solicitação apresentada, desde que sejam incluídos os objetivos e como será 

exercida a coordenação do Laboratório. Posto em votação o parecer 41/2022 da Câmara 

Administrativa foi aprovado por unanimidade pelos Conselheiros. c) Parecer: 42/2022. Assunto: 

Abertura de edital para processo seletivo do Programa de Pós-Graduação em Psicologia. 

Interessado(a): Profa. Simone dos Santos Paludo. Relator(a): Prof. Bruno Henrique Machado. 

Relatório: Aos vinte seis dias do mês de outubro de 2022, a Câmara Administrativa do Pleno do 

Conselho do ICHI recebeu para análise e parecer a documentação que trata do Edital Seleção 

Especial e Simplificada para Ingresso no Programa de Pós-Graduação em Psicologia (PPGPsi). São 

apresentados os seguintes documentos no processo: Memorando ad referendum com data de 24 de 

outubro de 2022, solicitando apreciação por parte do pleno do Conselho do ICHI do Edital n. 03/2022 

de Seleção Especial e Simplificada para Ingresso no PPGPsi; Minuta do Edital n. 03/2022 - Seleção 

Especial e simplificada para ingresso no Mestrado Acadêmico em PPGPsi. Voto do(a) Relator(a): a) 

Fundamentação: O Processo Seletivo destina-se ao preenchimento de até 04 (quatros) vagas com 

bolsas de Mestrado financiadas pela CAPES; Sendo 3 (três) vagas de ampla concorrência e 01(uma) 

vaga reservada, conforme: Portaria Normativa do MEC nº 13/2016 e a Resolução nº 04/2019 do 

CONSUN que dispõe sobre o Programa de Ações Afirmativas na Pós-Graduação (PROAAf-PG) e 

Resolução nº 11/2022 do COEPEA/FURG. A comissão de seleção para o Mestrado Acadêmico será 

composta pelo Prof. Mateus Luz Levandowski, Prof. Tiago Neuenfeld Munhoz e Profa. Simone dos 

Santos Paludo. Os discentes selecionados terão a orientação dos Professores Mateus Luz 

Levandowski e Tiago Neuenfeld Munhoz, na linha de pesquisa “Promoção, cuidado e intervenção em 

saúde” no projeto intitulado : "Estilos parentais e desempenho escolar em crianças (± 6 anos) de 

famílias beneficiárias de programa nacional de transferência de renda: estudo longitudinal (antes, 

durante e após pandemia COVID-19)" que foi contemplado pelo Edital da CAPES n° 12/2022 – 

Família e Políticas Públicas no Brasil II. Destaca-se que o Mestrado acadêmico é presencial, embora 

algumas etapas do processo de seleção possam acontecer de modo remoto, conforme minuta do 

referido Edital. Ademais, para a elegibilidade da bolsa, o aluno deverá seguir as critérios e 

recomendações da CAPES. As inscrições serão realizadas no período de 09 a 27 de novembro de 

2022, no Sistema de inscrição de cursos de pós-graduação (SIPOSG). São elencados no Edital os 

documentos necessários para inscrição, sendo eles: Documentos de identificação, Documentos de 

titulação, além do currículo Lattes atualizado com os comprovantes dos últimos cinco anos; Carta de 

Carta de motivação e Documentação dos beneficiários das políticas de ações afirmativas da 

Universidade e estabelecidas pelo MEC. Destaque-se que em nenhuma hipótese serão aceitos 

documentos comprobatórios após o período de inscrição. Sobre os processos de seleção, iniciam-se 

pela homologação dos inscritos, e, posteriormente será avaliada a Carta de Motivação, constando no 

Edital os critérios para análise, sendo a nota obtida a partir da média aritmética ponderada de dois 

avaliadores. Apenas os candidatos que obtiverem nota superior 6,00 (seis vírgulas zero) serão 

classificados, frisa-se que até no máximo 10 candidatos poderão ser classificados nessa etapa. A 

etapa da análise de currículo será classificatória, podendo o candidato ter nota máxima de 10,0 

(dez). A última etapa do processo, far-se-á pela arguição à distância em plataforma de 

webconferência sendo atribuído nota de 0,00 (zero) até 10,0 (dez virgula zero).  A seleção de 1 

(uma) vaga do Programa de Ações Afirmativas seguirá a legislação já supracitada.  Isto posto, está 

previsto na minuta do Edital o prazo de 24 horas para interposição de recurso para cada uma das 

etapas descritas no Edital. A classificação final das candidaturas se estabelecerá no final, e será 

dada por ordem decrescente das notas. A seguir é apresentado o cronograma do processo seletivo, 

com as respectivas datas de cada uma das atividades. b) Parecer: O relator, de posse da 

documentação apresentada, vota pela aprovação da minuta do Edital n. 03/2022 para a seleção 

especial e simplificada para ingresso do Mestrado Acadêmico pelo Programa de Pós-Graduação em 
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Psicologia. Posto em votação o parecer 42/2022 da Câmara Administrativa foi aprovado por 

unanimidade pelos Conselheiros. 3) Câmara de Ensino: a) Parecer: 61/2022. Assunto: Projetos e 

Relatórios de Ensino. Interessado(a): Docentes do ICHI. Relator(a): Martial Pouguet. Relatório: A 

Câmara de Ensino do Conselho do ICHI recebeu para análise e parecer um projeto (ENS – 2241) e 

quatro relatórios de projetos (ENS – 1444, 1727, 1970 e 2124) abaixo apresentados: Projetos. 1. 

Título do projeto: Semana acadêmica do curso de Psicologia 2022 - Pontes entre o passado e o 

futuro: Os 60 anos de lutas da Psicologia. Número de registro: ENS – 2241. Responsável: Profa. 

Leticia Langlois Oliveira. Período de desenvolvimento: 21 de novembro de 2022 a 23 de novembro 

de 2022. Observações: De acordo com o texto do projeto, este consiste na realização da Semana 

Acadêmica do Curso de Psicologia de 2022 cujo objetivo geral é “refletir sobre o papel do psicólogo 

na realidade brasileira”.  De acordo com a metodologia descrita irão ocorrer palestras, oficinas, 

mesas redondas e debates. O turno da tarde será reservado à realização das oficinas e o da noite 

será destinado às comunicações e palestras. O evento acontecerá no CIDEC-SUL e será transmitido 

via plataforma YouTube e pelo Canal do Centro Acadêmico da Psicologia. O projeto conta com a 

participação de uma Docente e 23 Discentes. O projeto não envolve recursos. Relatório de Projetos. 

1. Título do relatório do projeto: Grupo de Estudos de Psicoquilombologia \"Do Quilombo eu vim" - 

Integrando, produzindo e aquilombando. Número de registro: ENS – 1444. Responsável: Profa. 

Geruza Tavares D’Avila. Período de desenvolvimento: 01 de agosto de 2020 a 20 de outubro de 

2022. Observações: De acordo o texto do relatório o projeto teve como objetivo geral “a criação de 

um Grupo de Estudos de Psicoquilombologia, pensando numa formação mais integrada e inclusiva 

de estudantes quilombolas, pretos e brancos no curso de da FURG”. Ainda, de acordo com o 

relatório do projeto, 90% do objetivo proposto foram alcançados. O projeto atendeu dez Docentes, 

cinco TAEs, quinze Discentes da FURG e quinze membros da comunidade externa (entre discentes 

de outras instituições e membros da comunidade em geral). 2. Título do relatório do projeto: Journal 

Club do CEP-RUA. Número de registro: ENS – 1727. Responsável: Profa. Simone dos Santos 

Paludo. Período de desenvolvimento: 10 de Junho de 2021 a 24 de fevereiro de 2022. Observações: 

De acordo o texto do relatório, o projeto, de abrangência local, teve como objetivo geral “qualificar, 

preparar e incentivar a melhor formação de mestrandos, pesquisadores e colaboradores do grupo”. 

Ainda, de acordo com o relatório do projeto, o objetivo proposto foi plenamente alcançado e foram 

produzidos flash cards no Facebook e no Instagram do grupo e um artigo (no prelo no momento da 

entrega do relatório). Consta, no relatório, um número nulo de pessoas atendidas pelo projeto, o que 

contradiz um alcance dos objetivos. Sugerimos que as rubricas do item 3) Número de pessoas 

atendidas pelo projeto sejam informadas. 3. Título do relatório do projeto: Monitoria para as 

disciplinas 09315 - Psicologia da Saúde e do Desenvolvimento e 10518 - Psicologia da Educação. 

Número de registro: ENS – 1970. Responsável: Profa. Daniela Barsotti Santos. Período de 

desenvolvimento: 03 de dezembro de 2021 a 31 de março de 2022. Observações: De acordo o texto 

do relatório o projeto, de abrangência local, teve como objetivo geral “realizar atividades de monitoria 

junto as disciplinas de (09315) Psicologia da Saúde e do Desenvolvimento e (10518) Psicologia da 

Educação”. Ainda, de acordo com o relatório do projeto, o objetivo proposto foi plenamente 

alcançado e atendeu 95 discentes da FURG. 4. Título do relatório do projeto: Monitoria para turmas 

de ingressantes - Psicologia para a Educação Física e Psicologia Social para a Biblioteconomia. 

Número de registro: ENS – 2124. Responsável: Profa. Geruza Tavares D’Avila. Período de 

desenvolvimento: 01 de junho de 2022 a 31 de agosto de 2022. Observações: De acordo o texto do 

relatório o projeto, de abrangência local, teve como objetivo geral “oferecer monitoria para estudantes 

matriculados/as nas disciplinas de Psicologia e Psicologia Social, respectivamente, no curso de 

Educação Física e Biblioteconomia, previstas para ingressantes”. Ainda, de acordo com o relatório do 

projeto, o objetivo proposto foi plenamente alcançado e atendeu 65 Discentes da FURG. Voto do(a) 
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Relator(a): a) Fundamentação: a documentação apresentada, referente ao projeto e aos relatórios de 

atividade de ensino, estão em conformidade com os trâmites da Instituição. b) Parecer: Tendo em 

vista o exposto, voto pela APROVAÇÃO do projeto de ensino ENS – 2241, dos relatórios de ensino 

ENS – 1444, 1970 e 2124 e do relatório de ensino ENS – 1727 na condição de inserir as informações 

que faltam como sugerido no parecer. Posto em votação o parecer 61/2022 da Câmara de Ensino foi 

aprovado por unanimidade pelos Conselheiros. b) Parecer: 62/2022. Assunto: Relatórios de 

Projetos 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 os relatórios 

abaixo apresentados: 1. Título do relatório do projeto: Geografia Agrária. Número de registro: ENS – 

617. Responsável: Profa. Jussara Mantelli. Período de desenvolvimento: 06 de agosto a 31 de 

dezembro de 2018. Observações: De acordo com o texto do relatório o projeto este teve como 

objetivo geral “Estudar a questão agrária brasileira, considerando o processo de ocupação, a 

estrutura fundiária e a evolução das atividades agropecuárias e suas consequências na organização 

do espaço brasileiro.” Ao todo o projeto atendeu um docente e 35 discentes. O projeto recebeu 

aporte financeiro para um bolsista, proveniente do edital de monitoria no 2º semestre de 2018. 2. 

Título do relatório do projeto: Ateliê de Geografia da População. Número de registro: ENS – 1729. 

Responsável: Prof. Cristiano Quaresma de Paula. Período de desenvolvimento: 21 de junho de 2021 

a 13 de outubro de 2022. Observações: De acordo com o texto do relatório o projeto teve como 

objetivo geral “Potencializar o ensino de Geografia da População e dar continuidade a esse 

processo, enfrentando à retenção dos discentes na disciplina e a evasão no curso de Geografia. 

Promover a discussão científica e a elaboração de textos sobre a Geografia da População do 

Município do Rio Grande envolvendo graduandos e pós-graduandos.” O projeto gerou publicação, 

com corpo editorial e ISBN, sob o título Caderno de Geografia da População do Município do Rio 

Grande. O projeto atendeu 04 docentes, 60 discentes e 60 pessoas da comunidade externa. 3. Título 

do relatório do projeto: Temas Contemporâneos no Ensino da Geografia. Número de registro: ENS – 

1963. Responsável: Profa. Juliana Cristina Franz. Período de desenvolvimento: 09 de fevereiro a 09 

de setembro de 2022. Observações: De acordo com o texto do relatório projeto este teve como 

objetivo geral “Compreender diversas formas e conteúdos atuais atrelados à ciência geográfica que 

podem ser trabalhados na educação básica.” O projeto atendeu 12 docentes e 23 discentes. Voto 

do(a) Relator(a): a) Fundamentação: a documentação apresentada, referente aos relatórios de 

projetos de atividade de ensino, está em conformidade com os trâmites da Instituição. b) Parecer: 

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

votação o parecer 62/2022 da Câmara de Ensino foi aprovado por unanimidade pelos Conselheiros. 

c) Parecer: 63/2022. Assunto: Projetos de Ensino e Relatórios de Projetos de Ensino. 

Interessado(a): Docentes do ICHI. Relator(a): Mayara Roberta Martins. Relatório: A Câmara de 

Ensino do Conselho do ICHI recebeu para análise e parecer os relatórios abaixo apresentados: 

Projetos. 1. Projeto de Ensino: Grupo de Estudos Núcleo Interdisciplinar de Estudos em Arquivologia 

- NIEArq. Número de registro: ENS – 2239. Responsável: Prof. Rafael Aparecido Moron Semidão. 

Período de desenvolvimento: 16 de novembro de 2022 – Contínuo. Observações: O projeto tem 

como objetivo geral “Perspectivar a Arquivologia desde alguns de seus núcleos teóricos e com aporte 

conceitual em outras áreas do conhecimento, visando promover o enriquecimento do quadro de 

conhecimentos que fundamentam a presença e a postura do arquivista em sociedade”. Como 

metodologia se propõe de reuniões para leituras e discussões de textos, conforme as seguintes 

linhas de pesquisa: 1) Estudos Históricos e Epistemológicos; 2) Teoria crítica e estudos políticos e 

sociais; 3) Competência crítica na formação e atuação profissional e 4) Fotografia e estudos 

tipológicos, morais e discursivos. A equipe executora é composta por dois professores da 

Arquivologia do ICHI. 2. Projeto de Ensino: 1º Seminário de Ensino da disciplina Arquivos 
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Especializados. Número de registro: ENS – 2244. Responsável: Prof. Bruno Henrique Machado. 

Período de desenvolvimento: 24 de novembro a 16 de dezembro de 2022. Observações: O projeto 

tem como objetivo geral “Proporcionar aos discentes do curso de Arquivologia uma ampla 

abordagem de atuação profissional, apresentando as especificidades do mundo do trabalho dos 

arquivos especializados”. A metodologia proposta prevê a realização de um seminário com a 

apresentação dialógica de modo on-line de três professores convidados como temas: Arquivos de 

Movimentos Sociais; Arquivos Empresariais e Arquivos Fotográficos, onde serão realizadas 

apresentações para dos discentes do curso estudos realizados em arquivos empresariais; arquivos 

de movimentos sociais e arquivos fotográficos. A equipe executora é composta por dois docentes e 

um Técnico do ICHI. 3. Projeto de Ensino: Diálogos sobre empreendedorismo - parceria entre o 

Curso de Arquivologia e a Associação dos Arquivistas do Estado do Rio Grande do Sul. Número de 

registro: ENS – 2245. Responsável: Profa. Evelin Melo Mintegui. Período de desenvolvimento: 09 de 

novembro a 09 de dezembro de 2022. Observações: O projeto tem como objetivo geral “Aproximar o 

empreendedorismo da formação do arquivista no Curso de Arquivologia da FURG”. Como 

metodologia, o projeto será desenvolvido em duas etapas. Na primeira, será apresentado formulário 

de reflexão, que deverá ser completado pelo participante ao longo dos encontros com os 

profissionais. A intervenção acerca de como funcionará a dinâmica das atividades será encaminhada 

por vídeo aos participantes inscritos. Na segunda etapa serão promovidos os encontros em si, via 

Google Meet ou similar, em que o palestrante convidado falará acerca de sua trajetória formativa, 

apresentará um caso de produto ou serviço que realizou e estará aberto a receber perguntas dos 

participantes. O número de participantes será de até 10 pessoas por encontro, visando promover 

interação e interesse genuínos. A equipe executora uma docente e um discente do ICHI e um 

colaborador. Relatório de projetos de ensino. 4. Título do relatório do projeto: História e Literatura. 

Número de registro: ENS – 2100. Responsável: Profa. Derocina Alves Campos Sosa. Período de 

desenvolvimento: 01 de junho a 31 de agosto de 2022. Observações: De acordo com o texto do 

relatório o projeto este teve como objetivo geral “Problematizar a respeito das interfaces entre 

História e a Literatura, observando nesses dois campos do saber, aproximações teóricas e de 

objetos de estudo”. Ao todo o projeto atendeu um docente e 60 discentes. O projeto recebeu aporte 

financeiro para um bolsista, proveniente do edital de monitoria no 1º semestre de 2022. O monitor 

pode conciliar suas atividades no projeto e o desenvolvimento de seu trabalho de conclusão de 

curso, pela proximidade do tema com o objetivo do projeto. Voto do(a) Relator(a): a) 

Fundamentação: as documentações apresentadas, referentes aos projetos e relatórios de projetos 

de atividade de ensino, estão em conformidade com os trâmites da Instituição. b) Parecer: Tendo em 

vista o exposto, voto pela APROVAÇÃO dos projetos e relatório de projeto de ensino. Posto em 

votação o parecer 63/2022 da Câmara de Ensino foi aprovado por unanimidade pelos Conselheiros. 

4) Câmara de Extensão: a) Parecer: 25/2022. Assunto: Atividades de extensão. Relator(a): 

Juarez Rodrigues Fuão. Relatório: A Câmara de Extensão do Conselho do ICHI recebeu para análise 

e parecer os projetos abaixo apresentados: 1. Título do Projeto: I Encontro da Rede Sul de 

Repositórios. Número de registro: EXT-1963. Responsável: Angélica Conceição Dias Miranda. 

Período de desenvolvimento: 10/11/2022 - 11/11/2022. Observações: O projeto tem como objetivo 

reunir os representantes dos repositórios da região sul; realizar duas mesas redondas para discutir o 

impacto dos repositórios e planejar as ações da rede sul em conjunto com a rede nacional. Os 

trabalhos acontecerão em paralelo ao XXII Encontro Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em 

Ciência da Informação, em Porto Alegre/UFRGS, sendo que as instituições da Região Sul que 

possuem repositórios enviarão seus representantes e a FURG será a Coordenadora. Vale salientar 

que, além da coordenadora do projeto, a equipe de execução conta ainda com Zélia de Fátima Seibt 

do Couto, Maria Helena Machado de Moraes, Eduardo Nunes Borges, Marcia Carvalho Rodrigues e 
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Rafael Chaplin Schramm como consultores(as). Cronograma das atividades: 11/11/2022 , 8h 

Credenciamento no auditório da Reitoria da UFRGS, 8h 30 Mesa de abertura com autoridades, 9h 

Exposição do cenário da Rede Sul, 9h 30min Mesa redonda 1, 10:30min Mesa redonda 2, 12h 

Almoço, 13h 30min Reunião dos grupos, Grupo 1 Proposição das atividades da Rede Sul, Grupo 2 

Panorama dos repositórios que compõem a rede sul, 16h Plenária Final para encaminhamentos, 17h 

Encerramento. 2. Título do Projeto: Interfaces entre Saúde Sexual e Direitos Sexuais. Número de 

registro: EXT-1666. Responsável: Daniela Barsotti Santos. Período de desenvolvimento: 08/11/2022 

- 15/12/2022. Observações: O projeto visa a realização de um seminário sobre a temática dos 

Direitos Sexuais a partir de sua constituição histórica com a incorporação do discurso sobre a 

sexualidade no debate dos Direitos Humanos e seus desafios na atualidade para os profissionais e 

pesquisadores na área da saúde. O projeto contra com verba de R$ 2.500.00, oriunda da 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. 3. Título do Projeto: Live: Os 

direitos autorais dos trabalhos universitários. Número de registro: EXT – 1970. Responsável: Evelin 

Melo Mintegui. Período de desenvolvimento: 21/11/2022 - 24/11/2022. Observações: O projeto tem 

como objetivo promover uma discussão sobre o tema dos Direitos Autorais e apresentar projeto de 

ensino acerca do plágio acadêmico. Ademais, o vídeo resultante da palestra será editado e utilizado 

como material didático para o projeto de ensino. Além da coordenadora, a equipe executora conta 

com Lucas Constante Vasconcellos, Elisângela Gorete Fantinel e Mateus de Moura Rodrigues como 

colaboradores. 4. Título do Projeto: Atividades de Divulgação das Pesquisas Arqueológicas no Litoral 

Central – Festival das Aves ICMBio 2022/Município de Tavares – RS. Número de registro: EXT – 

1972. Responsável: Vanderlise Machado Barão. Período de desenvolvimento: 24/11/2022 - 

27/11/2022. Observações: O presente projeto realizará ações de educação patrimonial e divulgação 

do conhecimento científico, através de atividades de exposição, oficinas e palestras sobre as 

pesquisas arqueológicas que vem sendo realizadas na região do Litoral Central do Rio Grande do 

Sul. Entre diversas atividades, haverá uma exposição de materiais arqueológicos provenientes das 

coleção do acervo José Celso Collares da Silva, demonstrações de arqueologia experimental, 

palestras e oficinas e visitas guiadas aos sítios arqueológicos do município de Tavares. O projeto 

conta com as parcerias externas do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, com 

a Prefeitura Municipal de Tavares e com a Agroindustrial Sul Pinus LTDA. Além da coordenadora, a 

equipe executora do projeto conta com Ana Cristina de Souza Soares, Thais Rodrigues Gonçalves, 

Julia Soares Camargo, Giovana Gazzana Roso e Cecília Galegario Cordeiro como colaboradoras. 

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 25/2022 da Câmara 

de Extensão foi aprovado por unanimidade pelos Conselheiros. a) Parecer: 25/2022. Assunto: 

Atividades de extensão. Relator(a): Juarez Rodrigues Fuão. Relatório: A Câmara de Extensão do 

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

Projeto: I Encontro da Rede Sul de Repositórios. Número de registro: EXT-1963. Responsável: 

Angélica Conceição Dias Miranda. Período de desenvolvimento: 10/11/2022 - 11/11/2022. 

Observações: O projeto tem como objetivo reunir os representantes dos repositórios da região sul; 

realizar duas mesas redondas para discutir o impacto dos repositórios e planejar as ações da rede 

sul em conjunto com a rede nacional. Os trabalhos acontecerão em paralelo ao XXII Encontro 

Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Ciência da Informação, em Porto Alegre/UFRGS, sendo 

que as instituições da Região Sul que possuem repositórios enviarão seus representantes e a FURG 

será a Coordenadora. Vale salientar que, além da coordenadora do projeto, a equipe de execução 

conta ainda com Zélia de Fátima Seibt do Couto, Maria Helena Machado de Moraes, Eduardo Nunes 

Borges, Marcia Carvalho Rodrigues e Rafael Chaplin Schramm como consultores(as). Cronograma 
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das atividades: 11/11/2022 , 8h Credenciamento no auditório da Reitoria da UFRGS, 8h 30 Mesa de 

abertura com autoridades, 9h Exposição do cenário da Rede Sul, 9h 30min Mesa redonda 1, 

10:30min Mesa redonda 2, 12h Almoço, 13h 30min Reunião dos grupos, Grupo 1 Proposição das 

atividades da Rede Sul, Grupo 2 Panorama dos repositórios que compõem a rede sul, 16h Plenária 

Final para encaminhamentos, 17h Encerramento. 2. Título do Projeto: Interfaces entre Saúde Sexual 

e Direitos Sexuais. Número de registro: EXT-1666. Responsável: Daniela Barsotti Santos. Período de 

desenvolvimento: 08/11/2022 - 15/12/2022. Observações: O projeto visa a realização de um 

seminário sobre a temática dos Direitos Sexuais a partir de sua constituição histórica com a 

incorporação do discurso sobre a sexualidade no debate dos Direitos Humanos e seus desafios na 

atualidade para os profissionais e pesquisadores na área da saúde. O projeto contra com verba de 

R$ 2.500.00, oriunda da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. 3. Título do 

Projeto: Live: Os direitos autorais dos trabalhos universitários. Número de registro: EXT – 1970. 

Responsável: Evelin Melo Mintegui. Período de desenvolvimento: 21/11/2022 - 24/11/2022. 

Observações: O projeto tem como objetivo promover uma discussão sobre o tema dos Direitos 

Autorais e apresentar projeto de ensino acerca do plágio acadêmico. Ademais, o vídeo resultante da 

palestra será editado e utilizado como material didático para o projeto de ensino. Além da 

coordenadora, a equipe executora conta com Lucas Constante Vasconcellos, Elisângela Gorete 

Fantinel e Mateus de Moura Rodrigues como colaboradores. 4. Título do Projeto: Atividades de 

Divulgação das Pesquisas Arqueológicas no Litoral Central – Festival das Aves ICMBio 

2022/Município de Tavares – RS. Número de registro: EXT – 1972. Responsável: Vanderlise 

Machado Barão. Período de desenvolvimento: 24/11/2022 - 27/11/2022. Observações: O presente 

projeto realizará ações de educação patrimonial e divulgação do conhecimento científico, através de 

atividades de exposição, oficinas e palestras sobre as pesquisas arqueológicas que vem sendo 

realizadas na região do Litoral Central do Rio Grande do Sul. Entre diversas atividades, haverá uma 

exposição de materiais arqueológicos provenientes das coleção do acervo José Celso Collares da 

Silva, demonstrações de arqueologia experimental, palestras e oficinas e visitas guiadas aos sítios 

arqueológicos do município de Tavares. O projeto conta com as parcerias externas do Instituto Chico 

Mendes de Conservação da Biodiversidade, com a Prefeitura Municipal de Tavares e com a 

Agroindustrial Sul Pinus LTDA. Além da coordenadora, a equipe executora do projeto conta com Ana 

Cristina de Souza Soares, Thais Rodrigues Gonçalves, Julia Soares Camargo, Giovana Gazzana 

Roso e Cecília Galegario Cordeiro como colaboradoras. 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 25/2022 da Câmara de Extensão foi aprovado por 

unanimidade pelos Conselheiros. b) Parecer: 26/2022. 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: 

O conhecimento produzido pelos servidores da FURG e a gestão do Repositório Institucional. 

Número de registro: EXT 292. Responsável: Angélica Conceição Dias Miranda. Período de 

desenvolvimento: 01/06/2018 – contínuo. Observações: Projeto ligado ao edital Programa de 

Extensão 2028 – 2019, trata-se da plataforma no Webometrics, o Diretório de repositórios mundiais, 

onde docentes, discentes e técnicos da área de biblioteconomia e afins estão desenvolvendo 

treinamento para alimentar o Repositório Institucional da FURG e assim divulgar de forma ampla e 

universal a produção acadêmica da universidade. O projeto é fluxo contínuo e nessa etapa atingiu 

100% de seus objetivos, voto pela aprovação do relatório. 2. Título do relatório: Centro de 

Agroecologia. Número de registro: EXT-705. Responsável: Jussara Mantelli. Período de 

desenvolvimento: 01/03/2018 – contínuo. Observações: O projeto não envolveu recursos externos, 
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possuindo envolvimento da EE. A ação previa contribuir para a formação de práticas que 

melhorassem a qualidade alimentar, produzindo alimentos saudáveis no Centro Ecológico da FURG, 

que seriam destinados à comunidade escolar de Rio Grande, a universidade e à população em geral. 

A atividade envolveu docentes e discentes da FURG, bem como professores da educação básica do 

município. Os objetivos foram todos atingidos em 90% e o projeto atendeu à demanda da extensão. 

Voto pela aprovação do relatório. 3. Título do relatório: CEP-RUA. Número de registro: EXT-1058. 

Responsável: Simone dos Santos Paludo. Período de desenvolvimento: 11/06/2019 – contínuo. 

Observações: O projeto não envolveu recursos externos, está relacionado à pesquisa. O CEP-RUA é 

um projeto permanente e no período de 2019 a 2021 desenvolveu várias atividades visando atender 

crianças, adolescentes e famílias em situação de risco social e pessoal, dando ênfase nos aspectos 

psicológicos do desenvolvimento e promovendo saúde mental. Foram atingidos os objetivos 

propostos e a ação se encontra dentro das expectativas da extensão. 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: Digitalização de periódicos da Biblioteca Rio-Grandense – 

LAHIS. Número de registro: EXT-1971. Responsável: Juarez José Rodrigues Fuão. Período de 

desenvolvimento: 02/01/2023 – contínuo. Observações: O projeto não envolve recursos externos e 

tem como objetivo preservar o acervo jornalístico, salvaguardado pela Biblioteca Rio-Grandense, 

digitalizando esse material a fim de disponibilizar o acervo pelas vias dos meios virtuais. Esse projeto 

visa a retomada do projeto anterior e o treinamento de uma nova equipe pós pandemia. O projeto se 

encontra dentro das premissas da extensão. Voto pela aprovação do projeto. Voto do(a) Relator(a): 

a) Fundamentação: a documentação apresentada está em conformidade com os trâmites da 

Instituição e atende a demanda da extensão. b) Parecer: Tendo em vista o exposto, voto pela 

APROVAÇÃO de todos os documentos. Posto em votação o parecer 26/2022 da Câmara de 

Extensão foi aprovado por unanimidade pelos Conselheiros.  

 

c) Parecer: 27/2022. Assunto: Atividades de extensão. Relator(a): Jarbas Greque Acosta. 

Relatório: A Câmara de Extensão do Conselho do ICHI recebeu para análise e parecer os relatórios 

de projetos abaixo apresentados: 1. Título do Relatório: Oficinas: arqueologia da região de Mostardas 

e Tavares - a pré história da costa central do RS. Número de registro: EXT-1931. Responsável: 

Vanderlise Machado Barão. Período de desenvolvimento: 22/09/2022 - 24/09/2022. Observações: As 

atividades foram direcionadas a comunidade escolar do município de Mostardas, ainda como 

atividade do projeto houve uma entrevista à rádio Mostardas. O plano não possui despesas 

cadastradas ou previstas e teve como parcerias In Situ Arqueologia, Instituto Chico Mendes de 

Conservação da Biodiversidade, Prefeitura Municipal de Tavares e Secretaria Municipal de Educação 

de Mostardas. Tendo, segundo a autora, atingido 100% dos objetivos propostos. Voto pela 

aprovação do relatório. 2. Título do relatório: Happy Science psi: Ações de comunicação acadêmica e 

científica do PPGPsi (mestrado) da FURG. Número de registro: EXT-1642. Responsável:. Daniela 

Barsotti Santos. Período de desenvolvimento: 12/01/2022-29/08/2022. Observações: O projeto não 

envolveu recursos externos e teve como objetivo: Tendo, segundo a autora, o objetivo 2: Realizar 

apresentações curtas e debates informais conduzidos pelos mestrandos sobre os temas discutidos 

nas linhas de pesquisa do Programa de Pós-Graduação em Psicologia foi atingido em 20% dos 

objetivos propostos, por falta de agilidade nos procedimentos burocráticos – não indicaos no 

relatório. Voto pela aprovação do relatório. 3. Título do relatório: Minicurso Juntos somos Proteção. 

Número de registro: EXT – 1509. Responsável: Simone dos Santos Paludo. Período de 

desenvolvimento: 25/06/2021- 20/12/2021. Observações: O projeto não envolveu recursos, nem 

possuiu ações relacionadas e teve como objetivo: Ofertar um espaço de formação teórico-prático 

sobre uma série de temas que envolvem as violações de direitos. Foram atingidos 100% dos 
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objetivos propostos e a ação se encontra dentro das expectativas da extensão e teve como geração 

de produtos dois programas de rádio via Youtube. 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: Pode Falar – UNICEF. Número de registro: EXT-1961. Responsável: Jose Carlos 

da Silva Cardozo. Período de desenvolvimento: 14/11/2022 - 14/12/2023. Observações: O plano de 

trabalho apresentado tem como objetivo: Colaborar com a expansão do Canal Pode Falar, 

apresentado ao UNICEF, em 2020, pelo projeto "Formação Escuta Acolhedora de Adolescências: 

Uma Abordagem Transdisciplinar" cujo objetivo geral versou sobre a formação de parceiros do 

UNICEF no âmbito da implementação do Canal Pode Falar, possibilitando aumento do/no número de 

atendentes humanos, e a formação de rede de instituições de ensino superior voltadas à discussão 

sobre saúde socioemocional de adolescentes e jovens. Apresenta origem dos recursos como de 

Terceiros - Fundo das Nações Unidas para a Infância, no valor de R$400,00. E tendo como 

Instituição parceira a Universidade Federal Rural de Pernambuco. 2. Título do Projeto: Semana de 

Defesas de TCC dos Cursos de Turismo, de Hotelaria e de Eventos 2022.2. Número de registro: 

EXT-1936. Responsável: Renata Brauner Ferreira. Período de desenvolvimento: 09/11/2022- 

03/02/2023. Observações: O objetivo é: Estimular a participação da comunidade acadêmica nas 

sessões públicas de defesa dos Trabalhos de Conclusão de Curso do Bacharelado em Turismo da 

FURG, Bacharelado em Hotelaria e Curso de Tecnologia em Eventos. O plano não possui despesas 

cadastradas ou previstas. Entretanto, as ações de extensão podem ser caracterizadas como 

programa, projeto, curso de extensão, evento e prestação de serviço. Todas devem ser 

desenvolvidas com a comunidade externa e participação, com protagonismo, de estudantes. O que 

não aparece claramente nos procedimentos metodológicos indicados no plano. 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 27/2022 da Câmara de 

Extensão foi aprovado por unanimidade pelos Conselheiros. 5) Câmara de Pesquisa: a) Parecer: 

12/2022. Assunto: Aprovação de Relatórios e Projetos de Pesquisa. Relator(a): Juliana Cristina 

Franz. Relatório: A Câmara de Pesquisa do Conselho do ICHI recebeu para análise e parecer os 

relatórios de projetos abaixo apresentados: 1. “Antônio Joaquim Dias e a Imprensa Literária”. Número 

de registro: 39. Responsável: Luiz Henrique Torres. Período de desenvolvimento: 01/01/2018 – 

contínuo. 2. História do Litoral do Rio Grande do Sul. Número de registro: 40. Responsável: Luiz 

Henrique Torres. Período de desenvolvimento: 01/01/2018 – contínuo. 3. Memória & História. 

Número de registro: 41. Responsável: Luiz Henrique Torres. Período de desenvolvimento: 

01/01/2018 – contínuo. 4. Resgate da produção científica da FURG através do Repositório 

Institucional. Número de registro: 292. Responsável: Angelica Conceicao Dias Miranda. Período de 

desenvolvimento: 01/06/2018 – contínuo. 5. A EDUCAÇÃO PATRIMONIAL NOS MOVIMENTOS 

SOCIAIS DO CAMPO EM SÃO LOURENÇO DO SUL, RS, BRASIL. Número de registro: 385. 

Responsável: Marlon Borges Pestana. Período de desenvolvimento: 13/08/2018 – contínuo. 6. 

Antônio Joaquim Dias e a Imprensa Literária. Número de registro: 859. Responsável: Luiz Henrique 

Torres. Período de desenvolvimento: 01/01/2018 – contínuo. 7. História do Litoral do Rio Grande do 

Sul. Número de registro: 860. Responsável: Luiz Henrique Torres. Período de desenvolvimento: 

01/01/2018 – contínuo. 8. Memória & História. Número de registro: 861. Responsável: Luiz Henrique 

Torres. Período de desenvolvimento: 01/01/2018 – contínuo. 9. Os Meios de Hospedagens, a 

Hospitalidade e o Desenvolvimento local. Número de registro: 1307. Responsável: Clediane 

Nascimento Santos. Período de desenvolvimento: 01/08/2020 – contínuo. 10. Teoria da História - 

construção e desconstrução da racionalidade. Número de registro: 1553. Responsável: Luiz Henrique 

Torres. Período de desenvolvimento: 09/04/2021 – contínuo. 11.  Cenário da tecnologia aplicada ao 
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Turismo: clusters e empresas turísticas digitais brasileiras. Número de registro: 1583. Responsável: 

Bruna Morante Lacerda Martins. Período de desenvolvimento: 01/08/2021 - 31/08/2022. A Câmara 

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

Evolução curricular do curso de Biblioteconomia da Universidade Federal do Rio Grande - FURG 

(1975-2023): do primeiro currículo a curricularização da extensão. Número de registro: 2025. 

Responsável: Rodrigo Aquino de Carvalho. Período de desenvolvimento: 10/11/2022 - 10/12/2023. 

Voto do(a) Relator(a): a) Fundamentação: a documentação apresentada, dos Projetos 39, 40 e 41 

são idênticas a documentação dos Projetos 859, 860 e 861, e todos projetos não apresentam data de 

fim, configurando projetos de caráter contínuo. Diante do exposto, indica-se pelo encerramento dos 

projetos 39, 40, 41 no Sistema e orienta-se que para os projetos 859, 860 e 861 sejam apresentados 

Relatórios referentes aos anos 2020 e 2021 também. A documentação dos demais relatórios de 

Projetos e da proposição de criação de Projeto está em conformidade com os trâmites da Instituição. 

b) Parecer: Tendo em vista o exposto, voto pela APROVAÇÃO das solicitações apresentadas, 

condicionando ao encerramento dos Projetos supracitados devido à duplicidade de registro 

identificada. Posto em votação o parecer 12/2022 da Câmara de Pesquisa foi aprovado por 

unanimidade pelos Conselheiros. 6) Assuntos Gerais: a) Prêmio ANTAQ 2022: A Direção informou 

que A PORTOS RS foi classificada entre as 03 (três) melhores na Categoria Maior Evolução Anual 

do Índice de Desempenho Ambiental – IDA. Também parabenizou o professor José Vicente de 

Freitas pelo projeto desenvolvido junto ao Porto que contribuiu para a conquista do prêmio. b) 

Representação junto ao CONSUN: Para a representação do CONSUN no biênio 203/2024 o ICHI 

indica o Prof. Cristiano Ruiz Engelke e a Profª. Mayara Roberta Martins. Posto em votação os 

indicados foram aprovados por unanimidade pelos Conselheiros. c) Seja FURG: A Direção informou 

que a semana aberta da FURG foi substituída pelo projeto Seja FURG. O evento será realizado no 

Cidec e irá contar com a participação dos estudantes da rede pública e privada de Rio Grande do 

ensino fundamental e médio. O evento será realizado nos dias 24 e 25 de novembro e o Instituto terá 

um espaço para apresentação de seus cursos e projetos. d) Suspensão das bolsas do curso de 

Biblioteconomia EaD: A FURG é a única universidade do Brasil que não cumpriu as normas da 

CAPES para o pagamento das bolsas associadas aos cursos de graduação EaD, o que resultou no 

não pagamento das bolsas dos docentes da EaD. Adicionalmente, a política institucional é pagar 

bolsas porque essa atividade não é contabilizada nas 40h semanais do vínculo trabalhista dos 

docentes. No entanto, a gestão superior ao ICHI indicou que os gestores sensibilizem os docentes 

para a manutenção dos cursos EaD sem as bolsas, sendo que a reclamação da professora Angélica 

centra-se nessa questão,  e da falta de comunicação, a fim de sensibilizar os docentes e mantê-los 

informados sobre o ato falho da gestão superior (do período 2017-2020) que originou essa 

inconformidade da FURG frente a CAPES. Nesta temática, o diretor afirmou que não irá sensibilizar 

os docentes. E por final, ocorreram mais manifestações sem uma indicação de encaminhamento, 

resultando em um registro dos fatos sem a necessidade de ações por parte da gestão pública. 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. 
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_______________________________________ 

Prof. Dr. Éder Leandro Bayer Maier 
Diretor do ICHI 

 
 
 
 
 

________________________________________ 

Sibelle Cardia Nunes 
Secretária Geral  


