
  

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

 

 

 

Página 1 de 4 
Instituto de Ciências Humanas e da Informação - ICHI 

CONSELHO DO INSTITUTO DE CIÊNCIAS HUMANAS E DA INFORMAÇÃO 
 

ATA 22/2022 
 

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

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

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

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

Pedro de Souza Quevedo Neto, Jussemar Weiss Gonçalves, Denise Maria Maciel Leão, César André 

Luiz Beras, Bruna Morante Lacerda Martins, Simone dos Santos Paludo, Cristiano Quaresma de 

Paula, Angélica Conceição Dias Miranda, Danilo Vicensotto Bernardo, Bruno Henrique Machado, 

Jarbas Greque Acosta, Juliana Cristina Franz, Geruza Tavares D Avila, Paulo Afonso Pires Junior, 

Elisangela Gorete Fantinel e Sibelle Cardia Nunes. Ao iniciar a reunião, o Diretor em exercício do 

Instituto de Ciências Humanas e da Informação, Prof. Dr. Danilo Vicensotto Bernardo deu as boas-

vindas, agradeceu a presença de todos e iniciou a apresentação das indicações que estiveram sob a 

sua responsabilidade. 1) Indicação: a) Indicação 94/2022. Assunto: Solicitação de criação e 

inclusão de disciplinas junto ao Programa de Pós-Graduação em Geografia – PPGGeo-FURG. 

Relatório: Recebi para análise e parecer o Mem. 372/2022 – ICHI de 13/Dez/2022 da Coordenação 

do Programa de Pós-Graduação em Geografia - PPGGeo, solicitando a aprovação da criação das 

disciplinas “Divulgação Científica em Geografia I” (eletiva; 60 h; 4 créditos), “Divulgação Científica em 

Geografia II” (eletiva; 60 h; 4 créditos) e “Divulgação Científica em Geografia III” (eletiva; 30 h; 2 

créditos), acompanhadas das respectivas minutas contendo ementas, programas, métodos de 

avaliação e bibliografias. Acompanha, ainda, o memorando em tela a Ata 06/2022 de 30/06/2022 de 

Reunião Ordinária do Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Geografia em que a proposta 

de criação das disciplinas supracitadas foi apresentada e aprovada. Conclusão: Pelo exposto voto 

pela aprovação da proposta de criação e inclusão das disciplinas “Divulgação Científica em 

Geografia I” (eletiva; 60 h; 4 créditos), “Divulgação Científica em Geografia II” (eletiva; 60 h; 4 

créditos) e “Divulgação Científica em Geografia III” (eletiva; 30 h; 2 créditos) junto ao programa de 

Programa de Pós-Graduação em Geografia. Posto em votação a indicação 94/2022 foi aprovada por 

unanimidade pelos Conselheiros. b) Indicação 95/2022. Assunto: Proposta de Alteração 

Curricular dos Cursos de História (Bacharelado e Licenciatura) do ICHI-FURG. Relatório: 

Recebi para análise e parecer documentos relativos ao processo de alteração curricular dos Cursos 

de História (Bacharelado e Licenciatura), sob coordenação do Prof. Dr. Jussemar Weiss Gonçalves. 

A juntada de documentos é composta por: i) Ata 04/2022 de 14/12/2022 de Reunião do Núcleo 

Docente Estruturante – NDE dos Cursos de História, ii) Formulário de Alteração Curricular de Cursos 

de Graduação, da Pró-Reitoria de Graduação – PROGRAD, apresentando a proposta de alteração 

curricular do curso de História - Bacharelado, iii) Formulário de Alteração Curricular de Cursos de 

Graduação, da Pró-Reitoria de Graduação – PROGRAD, apresentando a proposta de alteração 

curricular do curso de História – Licenciatura, iv) QSL proposto para o curso de História – 

Bacharelado, apresentando componentes curriculares e componente de extensão; v) QSL proposto 

para o curso de História – Licenciatura, apresentando componentes curriculares e componente de 

extensão. Como pode ser depreendido na Ata 04/2022 (documento “i”), os cursos de História, 

através do Comitê Assessor, constituíram uma comissão dedicada à construção da proposta de 

alteração à curricularização da extensão, que, após diálogo, esclarecimentos e orientações por parte 

da DIADG/PROGRAD, apresentou as propostas em questão, que foram aprovadas por unanimidade 
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pelo NDE dos cursos de História. No Formulário de Alteração Curricular de Cursos de Graduação 

referente à proposta de alteração curricular do curso de História – Bacharelado (documento “ii”) é 

informado que o curso, atualmente com carga horária de 2885 h passará a ser integralizado com 

carga horária de 2925 h, contando, aí, com 300 h de atividades de extensão curricular. As alterações 

propostas terão início no 1º semestre de 2023, com os componentes extensionistas executados a 

partir do 1º semestre de 2024. É informado ainda: a) o rol de disciplinas a serem extintas (06183 – 

Língua Espanhola Instrumental I, 06184 – Língua Espanhola Instrumental II, 06387 – Inglês 

Instrumental Leitura, 06070 – Língua Francesa Instrumental I, 06071 – Língua Francesa Instrumental 

II, 06213 – História da Arte, 09022 – Filosofia I, 10186 – Pensamento Político e Social das Esquerdas 

na América Latina Contemporânea, 10685 – História Política, 10058 – História Econômica Geral, 

10150 – Cultura e Política no Mundo Antigo, 10358 – História Regional e Ambiente, 10698 – História 

e Literatura, 10448 – História e Gênero, 10144 – História da Ásia, 10455 – Seminário Avançado de 

Estudos Medievais, 10005 – História do Oriente Médio Contemporâneo, 10174 – História Ibérica, 

10343 – Historiografia do RS, 10459 – Estâncias, Elites e políticas na Formação do Uruguai: séculos 

XVII ao XIX, 10680 – História e Fontes para um Estudo Pampeano: o gaúcho, vivências e narrativas, 

10781 – História e Terror, 10149 – História do Pensamento Político Brasileiro, 10176 – História do 

Munícipio do Rio Grande, 10683 – História e Cinema, 10811 – Práticas Pedagógicas, Orientação, 

Supervisão Final, 10678 – História e Música, 10796 – Teoria e Método da Pesquisa no Ensino de 

História, 10797 – Tópicos Especiais em História I, 10798 – Tópicos Especiais em História II) no 2º 

Semestre de 2026; b) inclusão de disciplinas já existentes (Tópicos Especiais em História I, segundo 

período, optativa, 2 créditos/30 horas, sem pré-requisito ou equivalência, código a determinar; 

Tópicos Especiais em História II, quarto período, optativa, 2 créditos/30 horas, sem pré-requisito ou 

equivalência, código a determinar; Tópicos Especiais em História III, sexto período, optativa, 2 

créditos/30 horas, sem pré-requisito ou equivalência, código a determinar; Tópicos Especiais em 

História IV, oitavo período, optativa, 2 créditos/30 horas, sem pré-requisito ou equivalência, código a 

determinar; História e Direitos Humanos, primeiro período, obrigatória, 2 créditos/30 horas, sem pré-

requisito ou equivalência, código a determinar); c) alteração de sistema de avaliação (06497 – 

LIBRAS I atualmente Sistema I passando para Sistema II; 06498 – LIBRAS II atualmente Sistema I 

passando para Sistema II); d) criação de componentes curriculares com 100% da carga horária em 

atividades de extensão (Atividades de Extensão em História I, código: a determinar, lotação: ICHI, 

duração: anual, caráter: obrigatória, localização no QSL: Terceiro Ano, sistema de avaliação: 

Apto/Não Apto – As horas serão validadas conforme a participação das ações previstas e realizadas 

em cada projeto, carga horária total: 10 créditos, carga horária de extensão: 150 h; Atividades de 

Extensão em História II, código: a determinar, lotação: ICHI, duração: anual, caráter: obrigatória, 

localização no QSL: Quarto Ano, sistema de avaliação: Apto/Não Apto – As horas serão validadas 

conforme a participação das ações previstas e realizadas em cada projeto, carga horária total: 10 

créditos, carga horária de extensão: 150 h). No Formulário de Alteração Curricular de Cursos de 

Graduação referente à proposta de alteração curricular do curso de História – Licenciatura 

(documento “iii”) é informado que o curso, atualmente com carga horária de 3630 h passará a ser 

integralizado com carga horária de 3675 h, contando, aí, com 375 h de atividades de extensão 

curricular. As alterações propostas terão início no 1º semestre de 2023, com os componentes 

extensionistas executados a partir do 1º semestre de 2024. É informado ainda: a) criação de novas 

disciplinas (História e Direitos Humanos, código: a determinar, lotação: ICHI, duração: semestral, 

caráter: obrigatória, localização no QSL: primeiro período, sistema de avaliação: I, carga horária total: 

2 créditos – 30 horas; Práticas Pedagógicas Orientação Supervisão e TCC, código: a determinar, 

lotação: ICHI, duração: semestral, caráter: obrigatória, localização no QSL: oitavo período, sistema 

de avaliação: I, carga horária total: 9 créditos – 135 horas; Tópicos Especiais em História I, código: a 
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determinar, lotação: ICHI, duração: semestral, caráter: optativa, localização no QSL: segundo 

período, sistema de avaliação: I, carga horária total: 2 créditos – 30 horas; Tópicos Especiais em 

História II, código: a determinar, lotação: ICHI, duração: semestral, caráter: optativa, localização no 

QSL: quarto período, sistema de avaliação: I, carga horária total: 2 créditos – 30 horas; Tópicos 

Especiais em História III, código: a determinar, lotação: ICHI, duração: semestral, caráter: optativa, 

localização no QSL: sexto período, sistema de avaliação: I, carga horária total: 2 créditos – 30 horas; 

Tópicos Especiais em História IV, código: a determinar, lotação: ICHI, duração: semestral, caráter: 

optativa, localização no QSL: oitavo período, sistema de avaliação: I, carga horária total: 2 créditos – 

30 horas); b) rol de disciplinas a serem extintas (06183 – Língua Espanhola Instrumental I, 06184 – 

Língua Espanhola Instrumental II, 06387 – Inglês Instrumental Leitura, 06070 – Língua Francesa 

Instrumental I, 06071 – Língua Francesa Instrumental II, 06213 – História da Arte, 09022 – Filosofia I, 

10186 – Fundamentos de Antropologia, 10449 – História e Imprensa, 10458 – História da Região 

Platina, 10186 – Pensamento Político e Social das Esquerdas na América Latina Contemporânea, 

10685 – História Política, 10058 – História Econômica Geral, 10150 – Cultura e Política no Mundo 

Antigo, 10358 – História Regional e Ambiente, 10698 – História e Literatura, 10728 – Patrimônio 

Cultural e Ensino de História, 10729 – Ensino de História e Cultura Afro Brasileira e Africana, 10448 – 

História e Gênero, 10144 – História da Ásia, 10455 – Seminário Avançado de Estudos Medievais, 

10005 – História do Oriente Médio Contemporâneo, 10174 – História Ibérica, 10343 – Historiografia 

do RS, 10459 – Estâncias, Elites e políticas na Formação do Uruguai: séculos XVII ao XIX, 10680 – 

História e Fontes para um Estudo Pampeano: o gaúcho, vivências e narrativas, 10781 – História e 

Terror, 10149 – História do Pensamento Político Brasileiro, 10176 – História do Munícipio do Rio 

Grande, 10683 – História e Cinema, 10487 – TCC, 10811 – Práticas Pedagógicas, Orientação, 

Supervisão Final) no 2º Semestre de 2026; c) alteração de sistema de avaliação (06497 – LIBRAS I 

atualmente Sistema I passando para Sistema II; 06498 – LIBRAS II atualmente Sistema I passando 

para Sistema II; 06437 – Produção Textual atualmente Sistema I passando para Sistema II); d) 

criação de componentes curriculares com 100% da carga horária em atividades de extensão (Ações 

de Extensão em História I, código: a determinar, lotação: ICHI, duração: anual, caráter: obrigatória, 

localização no QSL: Segundo Ano, sistema de avaliação: Apto/Não Apto – As horas serão validadas 

conforme a participação das ações previstas e realizadas em cada projeto, carga horária total: 8 

créditos, carga horária de extensão: 120 h; Ações de Extensão em História II, código: a determinar, 

lotação: ICHI, duração: anual, caráter: obrigatória, localização no QSL: Terceiro Ano, sistema de 

avaliação: Apto/Não Apto – As horas serão validadas conforme a participação das ações previstas e 

realizadas em cada projeto, carga horária total: 8 créditos, carga horária de extensão: 120 h; Ações 

de Extensão em História III, código: a determinar, lotação: ICHI, duração: anual, caráter: obrigatória, 

localização no QSL: Quarto Ano, sistema de avaliação: Apto/Não Apto – As horas serão validadas 

conforme a participação das ações previstas e realizadas em cada projeto, carga horária total: 9 

créditos, carga horária de extensão: 135 h). Conclusão: Pelo exposto, voto pela aprovação da 

proposta de alteração curricular dos cursos de História (Bacharelado e Licenciatura), conforme 

indicado na Ata 04/2022 de 14/12/2022 Núcleo Docente Estruturante – NDE dos Cursos de História. 

Posto em votação a indicação 95/2022 foi aprovada por unanimidade pelos Conselheiros. c) 

Indicação 96/2022. Assunto: Solicitação de criação de disciplina junto ao Programa de Pós-

Graduação em Psicologia – PPGPsi-ICHI-FURG. Relatório: Recebi para análise e parecer a 

Proposta de Criação da disciplina optativa “Tópicos Especiais em Psicologia Comunitária e 

Processos Psicossociais” na linha de pesquisa “Psicologia Comunitária e Processos Psicossociais” 

do Programa de Pós-Graduação em Psicologia ICHI-FURG. A proposta apresenta informações 

básicas da disciplina (unidade acadêmica: ICHI; código: a ser criado; duração: semestral ou 

concentrada; sistema de avaliação: conceito final; carga horária total: 15 horas; carga horária 
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semanal: 1 hora-aula; créditos: 1), ementa, objetivos e bibliografias básica e complementar. 

Acompanha a proposta a Ata 09/2021 de 15/12/2021, de Reunião Ordinária do Colegiado do 

Programa de Pós-Graduação em Psicologia aprovando por unanimidade a proposta de criação da 

disciplina optativa “(...) Tópicos Especiais em Psicologia Comunitária e processos psicossociais, 

podendo ser ofertada de modo semestral ou concentrada, apresentando ementa ampla, com 

previsão de oferta para 2022”. Conclusão: Pelo exposto voto pela aprovação da proposta de criação 

da disciplina optativa “Tópicos Especiais em Psicologia Comunitária e Processos Psicossociais” 

(unidade acadêmica: ICHI; código: a ser criado; duração: semestral ou concentrada; sistema de 

avaliação: conceito final; carga horária total: 15 horas; carga horária semanal: 1 hora-aula; créditos: 

1) junto ao Programa de Pós-Graduação em Psicologia ICHI-FURG. Posto em votação a indicação 

96/2022 foi aprovada por unanimidade pelos Conselheiros. Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a 

presente ata, que vai assinada pelo senhor Diretor, Prof. Dr. Éder Leandro Bayer Maier e por mim, 

Sibelle Cardia Nunes, Secretária Geral. 

 

 

 

 

 

_______________________________________ 

Prof. Dr. Danilo Vicensotto Bernardo 
Diretor em exercício do ICHI 
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Sibelle Cardia Nunes 
Secretária Geral  


