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CONSELHO DO INSTITUTO DE CIÊNCIAS HUMANAS E DA INFORMAÇÃO 
 

ATA 21/2022 
 

REUNIÃO ORDINÁRIA 
 
Aos treze dias do mês de dezembro 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: 

Pedro de Souza Quevedo Neto, Anselmo Alves Neetzow, Paulo Gomes de Souza Filho, 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, Juarez José Rodrigues Fuão, Geruza Tavares D’Avila, 

Elisangela Gorete Fantinel, Paulo Afonso Pires Junior, Sibelle Cardia Nunes e Vanderlise Machado 

Barão. Participaram por webconferência na plataforma MConf, através do link 

, Renata Brauner Ferreira, Bruna Morante https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/furg-ichi

Lacerda Martins, Mayara Roberta Martins, Alisson Machado, César Luiz André Beras, Márcia 

Carvalho Rodrigues e Roberta Pinto Medeiros. 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 89/2022. Assunto: Aprovação por ad referendum 

projeto EXT 1978. Relatório Comunico ao conselho do ICHI que foi aprovado por  ad referendum o 

projeto de Extensão  "Semana acadêmica dos Cursos de História",  de responsabilidade do Prof. 

Jussemar Weiss Gonçalves. Conclusão: As manifestações serão registras em ata. Posta em 

votação, a Indicação 89/2022 foi aprovada por unanimidade pelos Conselheiros. b) Indicação 

90/2022. Assunto: Aprovação por ad referendum projeto ENS 2253. Relatório: Comunico ao 

conselho do ICHI que foi aprovado por  ad referendum o projeto de Extensão "29ª Semana 

Acadêmica de Geografia e a 9ª Semana Integrada do PPGGeo: A diversidade da/na geografia do 

extremo Sul do país", de responsabilidade da Profª Juliana Cristina Franz. Conclusão: As 

manifestações serão registras em ata. Posta em votação, a Indicação 90/2022 foi aprovada por 

unanimidade pelos Conselheiros. c) Indicação 91/2022. Assunto: Aprovação por ad referendum 

projeto CULT 959. Relatório: Comunico ao conselho do ICHI que foi aprovado por  ad referendum o 

projeto de Cultura "Nos primórdios da construção da FURG: imagens das obras do campus Carreiros 

e do HU", de responsabilidade da Profª Roberta Pinto Medeiros. Conclusão: As manifestações serão 

registradas em ata. Posta em votação, a Indicação 91/2022 foi aprovada por unanimidade pelos 

Conselheiros. d) Indicação 92/2022. Assunto: Pedido de excepcionalidade – aprovação 

retroativa dos projetos EXT 1858 e 1871. Relatório: A docente Carmem Schiavon solicita 

aprovação retroativa dos projetos “As Aventuras de Belinha: navegando em histórias, ancorando em 

patrimônios" e "As Aventuras de Belinha: navegando em histórias, ancorando em patrimônios". 

Justificativa: O Projeto de Extensão N. 1858, intitulado "As Aventuras de Belinha: navegando em 

histórias, ancorando em patrimônios", foi redigido com vistas à concorrência do Edital PROEXC N. 

02/2022 ProExtensão de fomento às ações de extensão universitária da FURG para o ano de 2022 

e, por isso mesmo, apresenta um cronograma de funcionamento que prevê a realização de 

atividades até o final do mês de Dezembro de 2022. Sendo que, por meio da aprovação deste edital, 

foi possível a obtenção de recursos para a confecção de fantoches; aquisição de materiais para a 

realização das oficinas (tintas, papeis, cola, mapas da cidade do Rio Grande e da Reserva Ecológica 

do Taim, entre outros) e, ainda, orçamento para a publicação de um E-book (serviço de 

diagramação, aquisição de ISBN, ficha catalográfica e código de barras, confecção de capa, etc.), 
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produção que irá contemplar a reflexão acerca da realização deste Projeto de Extensão. Por sua vez, 

o Projeto de Extensão N. 1871, intitulado "As Aventuras de Belinha: navegando em histórias, 

ancorando em patrimônios", foi redigido com vistas à concorrência do Edital de Bolsas EPEC da 

FURG para o período de 2022/2023 e, por isso mesmo, apresenta um cronograma de funcionamento 

que prevê a realização de atividades até o final do mês de Julho de 2023. No caso específico deste 

Projeto, conforme previsão do próprio edital, houve a solicitação de um bolsista e a acadêmica 

Sabrina Machado Araújo (matrícula 131325) foi selecionada para a realização das atividades do 

Projeto. Muito embora o texto e as ações sejam semelhantes entre um e outro Projeto (se 

comparados, é perceptível a diferença no cronograma de desenvolvimento de ambos, por exemplo), 

no caso do Projeto de Extensão N. 1871, teremos um quantitativo maior de Oficinas a serem 

realizadas, assim como a contação de histórias do livro da Belinha irá abranger um número maior de 

turmas, pois começamos agora e vamos realizar a contação e as oficinas até Julho do ano de 2023. 

Por fim, destaco que a orientação de inserção de dois projetos basicamente iguais ocorreu pela 

Diexc em razão do fato de que os projetos iriam concorrer a editais distintos e com duração 

(períodos) diferente. Acredito ter sanado as eventuais dúvidas; contudo, me coloco à disposição para 

outros esclarecimentos (caso necessário). Conclusão: Em discussão. Posta em votação, a Indicação 

92/2022 foi aprovada por unanimidade pelos Conselheiros. e) Indicação 93/2022. Assunto: 

Aprovação do projeto INST 67. Relatório: Solicito aprovação do projeto institucional “Recursos 

financeiros para ICHI”, de responsabilidade de Eder Maier e Paulo Pires. Conclusão: A direção 

coloca em discussão. Posta em votação, a Indicação 93/2022 foi aprovada por unanimidade pelos 

Conselheiros. 2) Câmara Administrativa: a) Parecer: 43/2022. Assunto: Aprovação do 

regulamento interno do Laboratório Arqueologia Interativa e Simulações Eletrônicas - ARISE. 

Interessado(a): Artur Henrique Franco Barcelos. Relator(a): Mateus de Moura Rodrigues. Relatório: A 

Câmara Administrativa do Pleno do Conselho do ICHI recebeu para análise e parecer a 

documentação que trata da aprovação do regulamento interno do Laboratório Arqueologia Interativa 

e Simulações Eletrônicas - ARISE. Consta da documentação: Ata 03/2022 do Comitê Assessor do 

curso de Arqueologia; Memorando 02/2022, da Coordenação do curso de Arqueologia, 

encaminhando à Secretaria do ICHI o referido regulamento para apreciação do Conselho; e 

Regulamento interno do Laboratório Arqueologia Interativa e Simulações Eletrônicas – ARISE. Voto 

do(a) Relator(a): a) Fundamentação: O ARISE é um laboratório pertencente à área de Arqueologia e 

Antropologia do ICHI e teve sua criação e regulamento aprovados no Comitê Assessor em 29 de 

setembro de 2022, conforme registrado na Ata 03/2022. Ainda segundo o referido documento, o 

espaço físico no qual funcionará o laboratório será o mesmo do Núcleo de Estudos Saberes 

Costeiros e Contra Hegemônicos - NECO e do Lume Observatório das Coisas Contemporâneas – 

LOCCO, havendo uma escala de horários para uso do local a ser elaborada e revista 

semestralmente.   A ISE   um n cleo estendido do Grupo de  esquisa C  q Arqueologia 

Interativa e Simulaç es Eletr nicas  A ISE  vinculado ao  useu de Arqueologia e Etnologia da 

Universidade de São  aulo coordenado pelos  rofs  Drs  Alex da Silva  artire  FU G  e Vagner 

Carvalheiro Porto (MAE-USP). Suas finalidades são fomentar a an lise acad mica de m dias 

eletr nicas interativas, promover a divulgação cient fica da a respeito da Arqueologia Digital para a 

comunidade acad mica, prestar assessoria t cnica e cient fica   outras instituiç es de ensino e ou 

de pesquisa p  lica ou privadas so re esta tem tica, apoiar o ensino e a pesquisa de graduação e 

pós-graduação e captar recursos para a realização de pesquisas  Sua estrutura integra a 

coordenação, a qual ficará a cargo de um professor especializado em Arqueologia Digital, e o 

desempenho de suas finalidades cabe aos pesquisadores integrantes, pesquisadores colaboradores 

e estagiários. O coordenador do ARISE terá como atribuições zelar pelo laboratório e seu 

regulamento, a administração e organização, o estabelecimento da política de pesquisa, o 
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desenvolvimento de projetos, o controle dos equipamentos e demais materiais, a destinação dos 

espaços, a representação do laboratório nas instâncias necessárias e a promoção de convênios e 

parcerias com outras instituições. A gestão dos convênios nacionais e internacionais se darão 

mediante a ação autônoma do ARISE após aprovação pelo Conselho do ICHI. Observa-se que não 

constam no regulamento: o tempo de mandato do coordenador, a forma de eleição do mesmo e a 

permissão ou não para recondução; o espaço físico de funcionamento do laboratório, embora 

acordado pela área na Ata 03/2022 do Comitê Assessor; e equipamentos, mobiliário e demais bens 

patrimoniais pertencentes ao laboratório. b) Parecer: O relator, de posse da documentação 

apresentada, vota pela não aprovação do regulamento interno do Laboratório Arqueologia Interativa 

e Simulações Eletrônicas – ARISE, e que a demanda baixe em diligência para que sejam incluídos 

os itens e informações que se observou estarem faltantes. Posto em votação o parecer 43/2022 da 

Câmara Administrativa foi aprovado pelos Conselheiros com a abstenção de Angélica Miranda. b) 

Parecer: 44/2022. Assunto: Aprovação do Regulamento interno do LAPEDHI. Interessado(a): 

Profa. Dra. Júlia Silveira Matos. Relator(a): Prof. Bruno Henrique Machado. Relatório: Aos seis dias 

do mês de dezembro de 2022, a Câmara Administrativa do Pleno do Conselho do ICHI recebeu para 

análise e parecer a documentação que trata sobre a aprovação do Regulamento Interno do 

Laboratório de Pesquisa e Ensino em Didática da História e estudos da aprendizagem histórica 

(LAPEDHI). São apresentados os seguintes documentos no processo: Ata da Reunião extraordinária 

do Programa de Pós-graduação em História PPGH com data de 25 de novembro de 2022, com pauta 

única: aprovação do Regulamento do Interno do LAPEDHI; e Minuta do Regulamento interno do 

LAPEDHI. Voto do(a) Relator(a): a) Fundamentação: O LAPEDHI está vinculado ao Programa de 

Pós-graduação em História – PPGH e também ao ICHI. Portanto, destina-se a realização de 

pesquisa, ensino e produção na área de Didática da História e estudos sobre aprendizagem histórica. 

Dessa maneira, tem por finalidade e objetivo, associar o desenvolvimento de pesquisas e estudos 

para elaboração de materiais didáticos associa ao escopo do LAPEDHI. Sobre sua coordenação, os 

mandatos de Coordenador e Vice-coordenador serão eleitos pelos participantes docentes e 

discentes ativos do LAPEDHI. Os mandatos terão duração de 02 (dois) anos, podendo ocorrer 

recondução em ambos os cargos. O acervo do LAPEDHI, conforme regulamento é composto por 

diversos tipos de acervos, sendo documentos cartográficos, matérias didáticos, bibliográficos, entre 

outros;  para a realização das consultas e pesquisa a esses acervos, deverão ser seguidas as 

orientações que são apresentadas no regulamento, sob os aspectos de manutenção física dos 

acervos, agendamentos, reproduções, empréstimos, entre outras ações. Ainda sobre o acervo, o 

LAPEDHI mantém em fluxo contínuo a política de aquisições, estando aberto a doações com a 

finalidade de ampliar e diversificar do seu acervo. Além disso, ressalta-se a produção editorial 

através dos livros didáticos pelo Laboratório. Já as atividades de pesquisa, ensino e extensão 

exercidas pelo LAPEDHI, ficarão supervisionadas e orientadas pelo Coordenador e serão realizadas 

pela equipe do Laboratório, podendo ser bolsistas, estagiários e servidores. Lembra o regulamento, 

que anualmente os membros docentes, deverão apresentar projetos para concorrer aos editais de 

bolsas da Universidade. Da localização e patrimônio, o regulamento define que o laboratório terá 

localização temporariamente na sala B1 do anexo do Prédio 4, até a fixação de sala permanente no 

prédio do ICHI., são elencados também patrimônio mobiliário no regulamento. Por fim, conforme o 

“Art  22  s decis es do Coordenador do LA EDHI ca em recursos ao Conselho do ICHI ” b) Parecer: 

Dessa maneira, o relator, de posse da documentação apresentada, vota pela aprovação da minuta 

apresentada do Regulamento interno do LAPEDHI. Posto em votação o parecer 44/2022 da Câmara 

Administrativa foi aprovado por unanimidade pelos Conselheiros. c) Parecer: 45/2022. Assunto: 

A            R                       APEE  -                A             P  -         

Evolutiva e Experimental. Interessado(a): Prof. Dr. Artur Henrique Franco Barcelos. Relator(a): 



  

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

 

 

 

Página 4 de 11 
Instituto de Ciências Humanas e da Informação - ICHI 

Profa. Dra. Geruza Tavares D Avila. Relatório: Aos seis dias do mês de dezembro de 2022, a 

Câmara Administrativa do Pleno do Conselho do ICHI recebeu para análise e parecer a 

documentação que trata sobre a aprovação do Regulamento Interno do La oratório de Arqueologia e 

 r -História Evolutiva e Experimental (LAPEEX). São apresentados os seguintes documentos no 

processo: Ata 03/2022 da Reunião do Comitê Assessor do curso de bacharelado em Arqueologia, de 

29/09/22, em que uma das pautas trata do Regulamento do LAPEEX, apresentada pelo Prof. João 

Moreno; Memorando 02/2022, da Coordenação do curso de bacharelado em Arqueologia à 

Secretaria do ICHI, de 22/11/2022, em que apresenta os Regulamentos dos laboratórios aprovados, 

sendo um deles o LAPEEX; e Regulamento interno do LAPEEX. Voto do(a) Relator(a): a) 

Fundamentação: O LAPEEX está vinculado  s  reas de Arqueologia e Antropologia e também ao 

ICHI. Portanto, destina-se à realização de pesquisas arqueológicas e interdisciplinares, buscando 

maior diálogo entre a Universidade e a comunidade, tanto na graduação como na pós-graduação. 

Além das pesquisas nas referidas áreas, tem por finalidade e objetivo, comunicar resultados das 

pesquisas a todos/as interessados/as, seja por meio de eventos científicos como também para o 

público leigo; desenvolver ensino e extensão, prestar assessoria técnica e científica e buscar a 

captação de recursos para suas atividades acadêmicas. Sobre sua coordenação, os mandatos de 

Coordenador/a e Vice-coordenador/a – quando houver docente vice-coordenador/a, serão eleitos 

pelos/as docentes  da Área de Arqueologia. Os mandatos terão duração de 04 (quatro) anos, 

podendo ocorrer recondução para a coordenação. O acervo do LAPEEX não consta em seu 

Regulamento, apenas é mencionado no Capítulo IV, sobre as atribuições do coordenador que deverá 

supervisionar o “uso de equipamentos, instrumentos, ferramentas e demais mater                   

                      ”  J  as atividades de pesquisa, ensino e extensão exercidas pelo LA EEX 

serão realizadas pela equipe do La oratório, sejam  esquisadores as Associados as, 

 esquisadores as Cola oradores as, ou estagi rios as  A localização e o patrimônio não constam no 

Regulamento, no entanto, na Ata 03/2022 do Comitê Assessor está indicado que o referido 

laboratório substituirá Laboratório de Pré-História (PRELA), extinto por ocasião da exoneração da 

Prof. Maria Farias Gluchy em 2021, assim, o LAPEEX ocupará o espaço físico que era destinado ao 

  ELA  Ca e mencionar ainda, conforme Ata 03 2022, que “A Profa. Beatriz Thiesen lembrou que 

na época em que o Laboratório LEPAN foi extinto para dar lugar aos novos laboratórios, núcleos e 

observatórios e a Reserva Técnica LEPAN havia equipamentos e materiais que foram comprados 

com verbas do Laboratório LEPAN. Parte destes equipamentos e materiais ficaram com o PRELA 

quando da transferência para o prédio atual do ICHI em 2018. A Profa. Beatriz Thiesen sugeriu que 

se fizesse um levantamento desses itens para definir agora, no novo contexto, se alguns deles não 

devem ser considerados de uso comum. O Prof. João Moreno concordou e se dispôs a colaborar 

nesse sentido. Ficou ainda decidido que o Núcleo de Pesquisa em Arqueologia das Zonas Costeiras 

e Áreas Úmidas NUPACOST, coordenado pela TAE Vanderlise Barão e anteriormente vinculado ao 

PRELA, passa a estar vinculado ao LAPEEX, exercendo suas atividades no mesmo espaço físico”  

Por fim, conforme os últimos artigos do Regulamento, Art. 9 e Art. 10, qualquer mudança no LAPEEX 

e em seu Regulamento serão apreciadas pelos docentes da Área de Arqueologia e pelo Conselho do 

ICHI, sendo que tal regulamento entrará em vigor quando de sua aprovação neste Conselho. b) 

Parecer: Dessa maneira, a relatora, de posse da documentação apresentada, vota pela não 

aprovação do regulamento interno do LAPEEX e que a demanda baixe em diligência para que sejam 

incluídos os itens e informações sobre o acervo, a localização e o patrimônio do Laboratório. Posto 

em votação o parecer 45/2022 da Câmara Administrativa foi aprovado por unanimidade pelos 

Conselheiros. d) Parecer: 46/2022. Assunto: Aprovação do regulamento interno do Laboratório 

de Psicobiologia. Interessado(a): João Carlos Centurion Cabral. Relator(a): Sibelle Cardia Nunes. 

Relatório: A Câmara Administrativa do Pleno do Conselho do ICHI recebeu para análise e parecer a 
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documentação que trata da aprovação do regulamento interno do Laboratório Psicobiologia. Consta 

da documentação: Atas dos dias 27/07/2022 e de 10/08/2022 do Comitê Assessor do curso de 

Psicologia; e Regulamento interno do Laboratório de Psicobiologia. Voto do(a) Relator(a): a) 

Fundamentação: O Psicobiologia é um laboratório pertencente à área de Psicologia do ICHI e teve 

sua criação aprovada na reunião do Comitê Assessor de 27/07/2022. Segundo consta na ata do dia 

10/08/2022, o espaço físico no qual funcionará o laboratório será no antigo laboratório de informática 

do Prédio da Psicologia. O Laboratório de Psicobiologia é um laboratório de pesquisa vinculado ao 

curso de Psicologia e ao Instituto de Ciências Humanas e da Informação da Universidade Federal do 

Rio Grande. Sua finalidade é a produção de conhecimento científico em duas linhas de pesquisa: 1) 

comportamentos agonísticos; e 2) neurodiversidade. Assim, o laboratório tem como tema central de 

pesquisa científica os conflitos e interações agonísticas, abordando variáveis como competição, 

agressividade, dominância, relações hierárquicas, poder, status social, violência, raiva, dentre outros. 

No entanto, também tem uma linha de pesquisa secundária com ênfase em neurodiversidade, 

principalmente características autísticas. Além disso, o laboratório de Psicobiologia desenvolve 

projetos de ciência psicológica, principalmente em psicologia biológica (i.e., neurociência 

comportamental, psicologia evolucionista, psicologia comparativa, psicofisiologia, dentre outros 

ramos), psicologia social e psicologia experimental. São objetivos do Laboratório de Psicobiologia: I – 

Produzir conhecimento relevante e de alto impacto em ciências do comportamento, principalmente 

em ciência básica que promova o avanço do conhecimento; II – Desenvolver projetos de pesquisa 

para entender os determinantes naturais e neurobiológicos dos padrões de comportamentos 

agonísticos e de neurodiversidade; III – Desenvolver projetos de pesquisa para identificar os padrões 

de interações sociais dos comportamentos agonísticos e de neurodiversidade; e IV – Desenvolver 

projetos de pesquisa para entender as relações de causalidade dos padrões de comportamentos 

agonísticos e de neurodiversidade. O regulamento é composto pelos seguintes capítulos: I NOÇÕES 

INTRODUTÓRIAS; II – DA LOCALIZAÇÃO E DO PATRIMÔNIO; III – DAS FINALIDADES; IV – DOS 

OBJETIVOS; V – DAS ATRIBUIÇÕES; VI – DAS ATIVIDADES; VII – DA AVALIAÇÃO; VIII – DOS 

MEMBROS; IX – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS. Observa-se que não constam no regulamento: o 

tempo de mandato do coordenador, a forma de eleição do mesmo e a permissão ou não para 

recondução. b) Parecer: A relatora, de posse da documentação apresentada, vota pela não 

aprovação do regulamento interno do Laboratório de Psicobiologia, e que a demanda baixe em 

diligência para que sejam incluídos os itens e informações que se observou estarem faltantes. Posto 

em votação o parecer 46/2022 da Câmara Administrativa foi aprovado por unanimidade pelos 

Conselheiros. As coordenadoras do PPGGeo – Jussara Mantelli e do PPGPsi – Simone Paludo 

questionaram sobre as demandas enviadas para apreciação do Conselho sobre a criação de 

disciplinas para o mestrado. Elas foram informadas que a secretária geral não recebeu nenhum 

documento para encaminhamento ao Conselho da secretaria da Pós-Graduação. Nesse contexto, as 

coordenadoras juntamente com a Júlia Matos – Coordenadora do PPGH expuseram à Direção a 

insatisfação com o trabalho da secretária da Pós-Graduação. Elas mencionaram que a servidora não 

realiza as demandas, não responde e-mails, não atende as solicitações, ou seja, não vem já a 

bastante tempo desempenhando suas atividades de forma satisfatória. 3) Câmara de Ensino: a) 

Parecer: 64/2022. Assunto: Projeto e 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 o projeto e os relatórios abaixo apresentados: Projeto: 1. Título do 

projeto: Núcleo de Estudos de Materialidades, Infâncias e Mídias - NEMIM. Número de registro: ENS 

– 2197. Responsável: Profa. Beatriz Valladão Thiesen. Período de desenvolvimento: 14 de dezembro 

2022.   servaç es: De acordo com o texto do projeto este tem como o jetivo geral “realizar estudos 

envolvendo as materialidades das infâncias e das mídias sob vieses interdisciplinares, priorizando o 
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olhar arqueológico”    projeto apresenta o jetivos espec ficos, justificativa, referencial teórico, 

metodologia, referências, equipe executora e o cronograma das atividades. Relatórios: 1. Título do 

relatório do projeto: Organização das bibliotecas-laboratório dos Núcleos de Pesquisas do Instituto 

de Letras e Artes (ILA) da Universidade Federal do Rio Grande - FURG. Número de registro: ENS – 

1233. Responsável: Profa. Angelica Conceição Dias Miranda. Período de desenvolvimento: 09 de 

março de 2020. Observações: De acordo com o texto do relatório o projeto este teve como objetivo 

geral “ rganizar a Bi liotecas-Laboratórios do Núcleos de Pesquisas do Instituto de Letras e Artes 

(ILA) da Universidade Federal do Rio Grande (FURG).” Ao todo o projeto atendeu tr s docentes, 10 

TAEs, 50 discentes e 50 pessoas da comunidade externa. O projeto alcançou parcialmente os 

resultados propostos, considerando que com a pandemia, não houve possibilidade de desenvolver 

atividades práticas no local. 2. Título do relatório do projeto: Oficinas de Aprendizagem: história e 

cultura afro-brasileira em foco. Número de registro: ENS – 1452. Responsável: Profa. Carmem 

Gessilda Burgert Schiavon. Período de desenvolvimento: 01 de agosto de 2020. Observações: De 

acordo com o texto do relatório o projeto teve como o jetivo geral “ romover o aux lio no 

desenvolvimento da disciplina "História da Cultura Afro-brasileira" com o intuito de apoiar o ensino e 

a pesquisa nesta área, bem como oportunizar suporte e melhorar o rendimento dos estudantes com 

dificuldade no cumprimento das atividades propostas na referida disciplina”    projeto atendeu 10 

docentes, 30 discentes e 12 pessoas da comunidade externa. Destaca-se que o projeto foi 

contemplado com recurso do edital da bolsa EPEC - 1º semestre de 2020. 3. Título do relatório do 

projeto: Metodologia da Pesquisa - fundamentos e formalidades. Número de registro: ENS – 1735. 

Responsável: Profa. Juliana Cristina Franz. Período de desenvolvimento: 21 de junho 2021. 

Observaç es: De acordo com o texto do relatório projeto este teve como o jetivo geral “de ater e 

aprofundar questões relativas à metodologia da pesquisa que perpassarem a trajetória acadêmica 

dos discentes ”   projeto atendeu dois docentes e 35 discentes  4  T tulo do relatório do projeto: 

Monitoria das disciplinas Estudos de Uso e Usuários da Informação, Metodologia da Pesquisa em 

Ciência da Informação I. Número de registro: ENS – 2070. Responsável: Profa. Angelica Conceição 

Dias Miranda. Período de desenvolvimento: 31 de maio a 30 de outubro de 2022. Observações: De 

acordo com o texto do relatório o projeto este teve como o jetivo geral “Compartilhar sa eres a partir 

das disciplinas de Estudos do Uso e usuários da informação, Metodologia da Pesquisa em Ciência 

da Informação I e Editora impressa e eletr nica ” Ao todo o projeto atendeu tr s docentes, 2 TAEs, 

15 discentes e 5 pessoas da comunidade externa. 5. 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 – 2114. Responsável: Profa. Geruza Tavares D Avila. 

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 o jetivo geral “ ferecer monitoria para estudantes 

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

Educação F sica e Bi lioteconomia, previstas para ingressantes”  Ao todo o projeto atendeu um 

docente e 65 discentes. Destaca-se que o projeto foi contemplado com recurso do Edital de Monitoria 

do primeiro semestre 2022. Voto do(a) Relator(a): a) Fundamentação: a documentação apresentada, 

referente ao projeto e aos relatórios de atividade de ensino, está em conformidade com os trâmites 

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

relatórios de projetos de ensino. Posto em votação o parecer 64/2022 da Câmara de Ensino foi 

aprovado por unanimidade pelos Conselheiros. b) Parecer: 65/2022. Assunto: Projeto de Ensino. 

Interessado(a): Docentes do ICHI. Relator(a): Denise Maria Maciel Leão. Relatório: A Câmara de 

Ensino do Conselho do ICHI recebeu para análise e parecer o Projeto de ensino abaixo apresentado: 

Título do projeto: Oficina representação de dados descritivos no software ICA-AtoM. Número de 

registro: ENS - 2256. Responsável: Rafael Aparecido Moron Semidão. Período de desenvolvimento: 
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12 a 26 de janeiro de 2023.   servaç es:   o jetivo geral do projeto   “propiciar aos estudantes da 

disciplina Prática Arquivística III a oportunidade de desenvolver conhecimentos a respeito da 

operacionalização do software ICA-AtoM, visando a capacitação para o trabalho de representação de 

dados descritivos no am iente we ”    projeto apresenta objetivos, justificativa, referencial teórico, 

metodologia, referências, equipe executora e o cronograma das atividades. Com relação à 

metodologia, o projeto informa que posteriormente haver  a “apresentação metodológica dos passos 

para inserção de dados descritivos no software ICA-Ato ” a ser manejado por meio do La oratório 

de Tecnologia da informação do Curso de Arquivologia - LTArq. 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 Projeto de Ensino 2256 - Oficina 

representação de dados descritivos no software ICA-AtoM. Posto em votação o parecer 65/2022 da 

Câmara de Ensino foi aprovado por unanimidade pelos Conselheiros. 4) Câmara de Extensão: a) 

Parecer: 28/2022. Assunto: Atividades de extensão. Relator(a): Juarez Rodrigues Fuão. Relatório: 

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

apresentado: Título do Projeto: Corpo, ética e clínica 2: Autodefesa. Número de registro: EXT – 1515. 

Responsável: Fabio Dal Molin. Período de desenvolvimento: 09/01/2023- 10/04/2023. Observações: 

O presente projeto abordará as principais problemáticas contemporâneas referentes às populações 

das políticas de genocídio, debatendo temas como transfobia, racismo, violência de gênero e 

masculinidade, estudando a literatura mais atualizada sobre os assuntos por meio de encontros 

semanais. O cronograma de execução conta com um Grupo de Estudos com carga horária de 60h 

pela plataforma zoom. Não há informações sobre receitas ou parcerias. Relatórios de Projetos: A 

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

apresentados: 1. Título do Projeto: As interfaces entre a psicanálise e as ciências sociais parte 2: 

autores contemporâneos. Número de registro: EXT- 1510. Responsável: Fabio Dal Molin. Período de 

desenvolvimento: 24/06/2021 - 21/10/2021. Observações: O projeto teve como foco acadêmicos da 

FURG e comunidade em geral através do debate transdisciplinar entre a psicanálise e a sociologia 

tendo como ponto de partida a leitura de textos de autores contemporâneos que produzem reflexões 

sociológicas a partir da psicanálise. Segundo o coordenador, os objetivos foram plenamente 

alcançados. Vale salientar que, além do responsável pelo projeto, a equipe de execução conta ainda 

com Isadora Garcia de Goes, Lara Roberta Rodrigues Facioli e Leonardo Roman Ultramari como 

colaboradores. Projeto não envolveu recursos. 2. Título do Projeto: Morphonautas: a interpretação 

dos sonhos. Número de registro: EXT- 1511. Responsável: Fabio dal Molin. Período de 

desenvolvimento: 25/06/2021-22/10/2021. Observações: Projeto teve como objetivo estudar a 

potência estética e clínica dos sonhos através da leitura aprofundada da interpretação dos sonhos de 

Sigmund Freud e de sonhos escritos no projeto Morphonautas. Como público alvo estudantes de 

psicologia, profissionais da psicologia e profissionais das áreas de letras, ciências sociais e 

administração. O projeto alcançou plenamente seus objetivos e não envolveu recursos. 3. Título do 

Projeto: II Webnário de Pesquisa Científica. Número de registro: EXT – 1603. Responsável: Bruna 

Morante Lacerda Martins. Período de desenvolvimento: 07/07/2021- 05/09/2021. Observações: O 

objetivo do evento foi apresentar o lado pesquisador(a) do(a) professor(a) visando contribuir no 

desenvolvimento de trabalhos futuros, tais como: Pesquisas de Iniciação Científica, Trabalhos de 

Conclusão de Curso ou Estágios. Tal projeto envolveu o Instituto de Ciências Humanas e da 

Informação – ICHI – e a coordenação de Curso de Eventos – Tecnologia de Santa Vitória do Palmar. 

Segundo o relatório os objetivos do projeto foram plenamente alcançados e sua execução não 

contou com aporte financeiro. Além da coordenadora, a equipe executora contou com Mayara 

Roberta Martins e Eliezer Montes Rodrigues como colaboradores e, ainda, Tallita Rodrigues 

Mesquita como estagiária. 4. Título do Projeto: O mal radical em Freud. Número de registro: EXT – 
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1743. Responsável: Fabio dal Molin. Período de desenvolvimento: 22/07/2022-14/09/2022. 

Observações: O objetivo do evento foi debater o conceito de mal radical em Freud e as tendências 

destrutivas e autodestrutivas da espécie humana sob o ponto de vista da psicanálise e da filosofia. 

Segundo o relatório os objetivos do projeto foram plenamente alcançados, com destaque para o 

impacto social através da integração do LEXPARTE com estudantes e pesquisadores de diferentes 

lugares do país. Sua execução não contou com aporte financeiro. 5. Título do Projeto: Semana de 

Defesas de TCC dos Cursos de Turismo, de Hotelaria e de Eventos 2022/01. Número de registro: 

EXT – 1812. Responsável: Renata Brauner Ferreira. Período de desenvolvimento: 10/08/2022- 

10/10/2022. Observações: A execução do projeto apresentado abarcou desde o recebimento dos 

TCCs pela Comissão responsável, organização do calendário das bancas, elaboração dos convites, 

defesas e, por fim, a entrega das versões finais para a CTCC.  Segundo o relatório os objetivos do 

projeto foram plenamente alcançados e sua execução não contou com aporte financeiro. Além da 

coordenadora, a equipe executora contou com Clediane Nascimento Santos, Bruna Morante Lacerda 

Martins, Neimar Ferreira da Rosa, Cesar André Luiz Beras e Letícia Indart Franzen como 

colaboradores. 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 

28/2022 da Câmara de Extensão foi aprovado por unanimidade pelos Conselheiros. b) Parecer: 

29/2022. Assunto: Atividades de extensão. Relator(a): Vanderlise Machado Barão. Relatório: A 

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

abaixo apresentado: 1. Título do relatório: Encontro da Rede Sul de Repositórios. Número de 

registro: EXT 1963. Responsável: Angélica Conceição Dias Miranda. Período de desenvolvimento: 

10/11/2022 a 11/11/2022. Observações: O projeto não envolveu recursos externos e teve ações 

relacionadas à pesquisa. Tratou-se de um evento organizado para reunir os representantes dos 

repositórios da Região Sul. Teve como parceiras as universidades UFPEL, UFSM, UNIPAMPA e 

UFRGS. Alcançou 100% dos objetivos. A ação se encontra dentro das demandas da extensão, voto 

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

parecer os projetos abaixo apresentados: 1. Título do Projeto: Biblioteca escolar pela extensão: 

inserção prática na biblioteca escolar – Laboratório Biblioteca Escolar Pandiá Calógeras do Instituto 

de Educação Juvenal Miller, ensino para o curso de biblioteconomia. Número de registro: EXT-1986. 

Responsável: Cláudio Renato Moraes da Silva. Período de desenvolvimento: 07/08/2023 a 

22/12/2023. Observações: O projeto não envolve recursos externos e tem como objetivo oportunizar 

práticas aos alunos de biblioteconomia em uma biblioteca escolar, atendendo dessa forma à 

comunidade escolar e a comunidade externa que faz uso dessa biblioteca. O projeto possui parceria 

entre o curso de biblioteconomia – FURG com o Instituto de Educação Juvenal Miller – Biblioteca 

Escolar Pandiá Calógeras. O documento atende as demandas da extensão e voto por sua 

aprovação. 2. Título do Projeto: I Fórum Gaúcho e do Mercosul sobre desbaste e/ou descarte nas 

bibliotecas universitárias, públicas e escolares. Número de registro: EXT-1985. Responsável: Cláudio 

Renato Moraes da Silva. Período de desenvolvimento: 13/03/2023 a 19/05/2023. Observações: O 

projeto envolve recursos externos, provenientes da Câmara de Dirigentes Lojistas do Rio Grande. Os 

objetivos visam discutir com os profissionais das bibliotecas as práticas do descarte de livros e os 

problemas do espaço e os conceitos referentes ao desbastamento e descarte. O evento pretende 

internacionalizar-se a fim de ampliar os debates. A documentação está dentro das demandas da 

extensão. Voto pela aprovação do projeto. 3. Título do Projeto: Quintas Urbanas: Edição 2023 – Há 

21 anos compartilhando conhecimento sobre a cidade e o urbano. Número de registro: EXT-1980. 

Responsável: Solismar Fraga Martins. Período de desenvolvimento: 09/01/2023 – continuo. 

Observações: O projeto é continuado e já tem mais de vinte anos de existência. Não possui 
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financiamento externo. Se configura num ciclo de palestras que debatem o espaço cultural, a 

urbanidade e a cidade, contribuindo para as pesquisas no campo da geografia. A documentação está 

dentro das demandas da extensão. Voto pela aprovação do projeto. 4. Título do Projeto: Projeto 

audiovisual de curta metragem em caráter experimental - Antônia, bibliotecária: um amor em 15 dias. 

Número de registro: EXT-1983. Responsável: Cláudio Renato Moraes da Silva. Período de 

desenvolvimento: 13/03/2023 a 25/03/2024. Observações: O projeto envolve recursos externos e tem 

parcerias entre as unidades acadêmicas do curso de Artes Visuais, ICHI e SECOM, porém não é um 

projeto via FAURG. O projeto visa produzir um curta metragem, adaptado do livro que dá nome ao 

título da ação, de autoria do proponente da mesma. O projeto prevê o envolvimento da comunidade 

acadêmica e externa na elaboração do filme, bem como, após sua produção final, a divulgação da 

Universidade, através da exibição do mesmo em eventos de cinema dentro e fora do Brasil. Há um 

pequeno erro de digitação no item Cronograma de Execução, onde por duas vezes a data de início 

do projeto consta como sendo 2022, pode-se corrigir essa data no projeto. No mais, a documentação 

está dentro das demandas da extensão. Voto pela aprovação do projeto. 5. Título do Projeto: O 

pensamento de Jacques Lacan. Módulo 2. Número de registro: EXT-1984. Responsável: Fabio Dal 

Molin. Período de desenvolvimento: 06/01/2023 a 02/06/2023. Observações: O projeto não envolve 

recursos externos, e trata-se de um grupo de estudos com o objetivo de estudar as relações da 

psicanálise com a linguística. As reuniões ocorrerão na forma de Fórum na plataforma Moodle. O 

projeto não indica o público envolvido, supõe-se que será aberto à comunidade externa. 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 

29/2022 da Câmara de Extensão foi aprovado por unanimidade pelos Conselheiros. c) Parecer: 

30/2022. 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: Teatro na cidade - a continuidade da Companhia Misenscene 

em São Lourenço do Sul. Número de registro: CULT – 904. Responsável: Eliza Mara Lozano Costa. 

Período de desenvolvimento: 15/02/2021-contínuo. Observações: As atividades tiveram como 

o jetivo “ anter articulada a rede forjada pela Companhia de Teatro  isenscene, de São Lourenço 

do Sul, realizando cursos informais, espet culos, e de ates na cidade”    plano não possui despesas 

cadastradas ou previstas. Tendo, segundo a autora, atingido 50% dos objetivos propostos, por 

problemas relacionados a frequência da equipe. Voto pela aprovação do relatório. 2. Título do 

relatório: Psicanálise, Palavra e Poética. Número de registro: EXT-610. Responsável:. Fabio dal 

Molin. Período de desenvolvimento: 07/08/2018. Observações: O projeto não envolveu recursos e 

teve como objetivo: Promover a divulgação da psicanálise e suas interfaces com a literatura, a 

linguistica e a poesia. Tendo como público-alvo discentes da FURG e a comunidade externa e, 

segundo o autor atingido em 100% dos objetivos propostos. Voto pela aprovação do relatório. 3. 

Título do relatório: Convênio entre a Justiça Federal Subseção Judiciária de Rio Grande (JFRG) e a 

Universidade Federal do Rio Grande (FURG). Número de registro: EXT – 752. Responsável: Dhion 

Carlos Hedlund. Período de desenvolvimento: 11/09/2018- 09/07/2023. Observações: O projeto não 

envolveu recursos, nem possuiu ações relacionadas e teve como objetivo: Fornecer espaços para 

construção e compartilhamento de conhecimentos, experiências e vivências, abordando de forma 

teórica e prática os assuntos acadêmicos e profissionais dos envolvidos, com base no convênio 

celebrado entre a Justiça Federal Subseção Judiciária de Rio Grande (JFRG) e a Universidade 

Federal do Rio Grande (FURG). Os objetivos propostos não foram atingidos por falta de recursos. 

Portanto, este RELATÓRIO PARCIAL apresenta o andamento das atividades realizadas até agora no 

âmbito deste convênio articulado entre os cursos de Arquivologia e Direito da FURG. No momento o 
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Curso de Arquivologia não possui projetos no âmbito deste convênio e não temos conhecimento de 

outro curso da FURG que tenha registrado projeto no âmbito. Voto pela aprovação do relatório. 4. 

Título do relatório: Programa de Gestão Ambiental Integrada do Porto de Rio Grande com vista ao 

monitoramento e acompanhamento das condicionantes exigidas e que validam a terceira renovação 

da licença de operação nº 03/97. Número de registro: EXT – 1057. Responsável: Jose Vicente de 

Freitas. Período de desenvolvimento: 27/06/2019 - 27/06/2023. Observações: O projeto envolveu 

recursos externos no valor de R$ 4221.274,14. Possuiu ações relacionadas e teve como objetivo: 

Apoiar, a Diretoria de Qualidade, Saúde, Meio Ambiente e Segurança dos Portos do Rio Grande do 

Sul, a efetuar eficazmente os estudos e ações vinculadas à gestão ambiental portuária, 

especialmente quanto ao licenciamento ambiental; bem como desenvolver estudos e/ou ações 

pertinentes objetivando a consolidação da Agenda Ambiental Portuária. Tendo como público-alvo 

docentes, discentes e TAEs da FURG e a comunidade externa constituída por servidores da Portos 

RS e, segundo o autor foram atingidos 100% dos objetivos propostos, além da geração de produtos. 

Voto pela aprovação do relatório. 5. Título do relatório: O pensamento de Jacques Lacan. Módulo 1. 

Número de registro: EXT-1221. Responsável:. Fabio dal Molin. Período de desenvolvimento: 

09/04/2020. Observações: O projeto não envolveu recursos e teve como objetivo: Estudar as 

relações da psicanálise com a linguistica; Exercitar a exegese e a interpretação de textos; Revisitar 

textos freudianos que tratam da linguagem e da poesia; Revisitar textos de Lacan relacionados ao 

pensamento chinês, a James Joyce e a poesia Tendo como público-alvo discentes da FURG e a 

comunidade externa e, segundo o autor atingido em 100% dos objetivos propostos. Voto pela 

aprovação do relatório. 6. Título do relatório: I Webinário de Pesquisas Científicas. Número de 

registro: EXT-1474. Responsável: Bruna Morante Lacerda Martins. Período de desenvolvimento: 

05/05/2021 - 07/05/2021. Observações: O projeto não envolveu recursos e teve como objetivo: 

“promover o I We in rio de pesquisas cient ficas j  realizadas pelos docentes dos cursos de 

Tecnologia em Eventos, Hotelaria e Turismo da Universidade Federal do Rio Grande - Campus de 

Santa Vitória do  almar”  Tendo como p  lico-alvo docentes, discentes da FURG e a comunidade 

externa e, segundo a autora foi atingido em 100% dos objetivos propostos. Voto pela aprovação do 

relatório. 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 

30/2022 da Câmara de Extensão foi aprovado por unanimidade pelos Conselheiros. 5) Câmara de 

Pesquisa: a) Parecer: 13/2022. Assunto: Aprovação de Relatório de Pesquisa. Relator(a): Paulo 

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

parecer o relatório de projeto abaixo apresentado: 1  T tulo do relatório: “A construção de identidades 

territoriais a partir da compreensão de distintos códigos culturais”    mero de registro: 1490. 

Responsável: Juliana Cristina Franz. Período de desenvolvimento: 11/12/2020 – Contínuo. 

Observações: Os objetivos propostos pelo projeto foram alcançados na sua totalidade. Foram 

atendidas pelo projeto 2 docentes e 85 discentes. 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 

13/2022 da Câmara de Pesquisa foi aprovado por unanimidade pelos Conselheiros. 6) Assuntos 

Gerais: a) Calendário Administrativa do ICHI 2023: Foi aprovado o calendário administrativo do 

ICHI para o ano de 2023. O calendário será publicado na página do ICHI. b) Desocupação do 

Anexo do Pavilhão 04: A Direção informou a necessidade urgente de desocupar os espaços 

utilizados pelo ICHI no anexo do pavilhão 04. Também ressaltou a necessidade de rever a forma de 

ocupação dos espaços do prédio do Instituto. c) Criação do Curso de Licenciatura em Ciências 

Socias: A Direção e demais Conselheiros parabenizaram a Área de Sociologia pela iniciativa e 
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dedicação na construção da proposta de criação do curso que deve ocorrer em 2023. d) Eleição 

para a Coordenação do Curso de Hotelaria: Foi instaurada a comissão para a escolha da 

coordenação do curso de Hotelaria, mas durante o processo não houve chapa inscrita. e) Telas para 

as janelas das salas de aulas/laboratórios: Os representantes da Psicologia reclamaram da 

necessidade de tela nas janelas das salas de aula do prédio da Psicologia. Em função do calor e da 

necessidade de deixar as janelas abertas durante a noite, as salas enchem de insetos. Também 

mencionaram que tem uma sala no prédio que está com o vidro da janela quebrado. Os 

representantes da Arquivologia corroboraram com a necessidade das telas nos laboratórios do 

prédio do ICHI que são utilizados no turno da noite. 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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