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Aos onze dias do mês de junho de 2013, às 16h, reuniram-se no Prédio 04 – Sala 4217 - Campus 
Carreiros - Universidade Federal do Rio Grande – FURG - para realização da reunião extraordinária 
do Conselho do Instituto de Ciências Humanas e da Informação com a presença dos seguintes 
membros: Adriana Kivanski de Senna, Ana Claudia Borges Saraiva, Anderson Luis Ruhoff, Cerez 
Braga Arejano, César Augusto Ávila Martins, Denise Maria Maciel Leão, Derocina Alves Campos 
Sosa, Daniel Prado, Evelin Melo Mintegui, José Alberione dos Reis, Martial Raymond Henri 
Pouguet, Solismar Fraga Martins, Renata Braz Gonçalves, Júlia Silveira Matos, Sabrina Meirelles 
Macedo, Victor V. S. Pepino, Douglas Duarte Macedo e demais convidados. Justificaram a 
ausência: Valéria Raquel Bertotti, Max Marcell Oliveira da Silva, Angélica Corvello Schwalbe, 
estando estes representados respectivamente por Roberta Pinto Medeiros, Paulo Pires Junior e 
Elisângela Gorete Fantinel. As Prof.ª Juliana Niehues Gonçalves de Lima, Profª. Lidia Dalchiavon, 
Profª Cassiane de Freitas Paixão, Profª. Drª. Leni Collares, Prof. Jarbas Greque Acosta e Cátia 
Lindemann justificaram a ausência. Dando início à reunião, a Diretora do Instituto de Ciências 
Humanas e da Informação, Prof.ª Drª. Derocina Alves Campos Sosa deu as boas vindas aos 
participantes e na sequência colocou em discussão a pauta: 1) Encaminhamento da PROGRAD 
referente ao PRONACAMPO:  Criação e Oferta de disciplinas – Curso de Licenciatura em 
Educação no Campo – ênfase em Ciência da Natureza e Ciência Agrária, contextualizando a 
necessidade do Conselho do ICHI dar encaminhamento a reunião extraordinária, registrada na Ata 
11/2013, onde na ocasião o Conselho aprovou a criação das disciplinas condicionada ao número 
de vagas, ou seja, a liberação de mais uma vaga para o Instituto, ficando este com 03 vagas para 
professor. A Diretora Profª. Drª. Derocina Alves Campos Sosa lembrou aos membros do Conselho 
que na ocasião da reunião extraordinária ela havia informado que teria uma reunião na PROGRAD 
com a Comissão que criou o curso supracitado onde seriam feitos alguns esclarecimentos sobre o 
Curso, relembrou que no dia da reunião extraordinária não se tinha as informações completas, o 
que havia suscitado algumas dúvidas. Colocou que na reunião com a PROGRAD foram 
esclarecidos diversos pontos sobre o Curso dentre eles: o Curso possui 07 unidades acadêmicas 
envolvidas sendo que o ICHI é um delas; os professores que atuarão no Curso serão selecionados 
e ficarão lotados em São Lourenço do Sul, os seja, eles não atuarão na sede da FURG; de acordo 
com o formato e as disciplinas previstas para o Curso o ICHI terá sob sua responsabilidade 05 
disciplinas, sendo estas 03 da História, 01 da Psicologia e 01 da Sociologia e, diante do que está 
posto, não há possibilidade de liberar 01 vaga para que o professor ministre apenas uma disciplina, 
reforçou que diante do que foi apresentado significa dizer que para o ICHI teremos a disponibilidade 
das 02 vagas e, em função do número de disciplinas, a orientação da PROGRAD para o nosso 
Instituto foi que para uma destas vagas seja selecionado um profissional com o perfil que possa 
atender as disciplinas de Psicologia da Educação e Elementos Sociológicos da Educação, ou seja, 
um profissional que tenha a graduação em uma área e o doutorado em outra, isso porque as outras 
03 disciplinas são da História, entendendo que há a necessidade de ter um professor específico 
para atuar nestas disciplinas. Diante deste cenário, a Diretora informou que conversou com a á 
área da Sociologia e da Psicologia, com as Profª. Drª. Cassiane de Freitas Paixão e Profª Drª. 
Denise Maria Maciel Leão respectivamente e elas entenderam que se fosse colocado no perfil de 
seleção do professor, a formação necessária para atender as disciplinas de Sociologia e Psicologia 
seria viável praticar este formato. A Diretora Profª. Drª. Derocina Alves Campos explicou que a 
aprovação condicionada à vaga, como havia sido discutida na outra reunião, não garante a 
possibilidade do ICHI conseguir mais 01 vaga, com o argumento de que não justificaria ter um 
professor para ministrar uma disciplina. Informou também que conversou com a área da História e 
que esta concordou. Informou ainda que as disciplinas que estavam lotadas no Instituto de 
Oceanografia (IO) agora estão lotadas no Instituto de Ciências Biológicas (ICB). Destacou que 



passado os 03 anos do Curso e, considerando que tem uma proposta itinerante, o professor 
selecionado poderá atuar em outros locais e, em não tendo mais o PRONACAMPO, ele poderá vir 
a atuar na sede.  A Profª. Drª. Renata Braz Gonçalves questionou sobre o impacto da vinda desses 
professores para o ICHI considerando que estes novos professores só atuariam em São Lourenço 
do Sul? A Profª. Drª. Adriana Kivanski de Senna colocou que embora os professores atuem em São 
Lourenço do Sul, eles estarão lotados no ICHI e isso impacta diretamente na matriz orçamentária 
da Unidade, complementou ainda que para o orçamento do ICHI o que conta são quantos 
professores e não onde eles atuam.  Profª. Dr.ª Adriana Kivanski de Senna colocou ao Conselho 
que é importante destacar que embora não tivesse a participação efetiva de todas as áreas, a 
proposta de criação deste Curso nasceu da vontade de uma pessoa de estender os seus projetos e 
as suas ações para as comunidades excluídas. O mérito deste trabalho é de um professor do ICHI, 
o Prof. Dr. Jean Thiago Baptista, foi ele quem pensou e buscou os meios para viabilizar um sonho 
embora o resultado deste sonho não tenha sido exatamente o que ele idealizou, mas foi posto no 
formato possível, considerando que temos que seguir as diretrizes do MEC. O curso possui um 
formato para além do que estamos acostumados a ver e, representa a expressão do compromisso 
do Prof. Dr. Jean Thiago Baptista com as comunidades em que ele trabalha. Destacou que a área 
da História tem o desejo de participar mais deste processo, pois a área não quer que as disciplinas 
que envolvam a História possam ser renomeadas e realocadas em outro lugar, considera que isso 
é uma competência da área e também colocou que estão definindo, de acordo com a lei, a questão 
do trabalho com a cultura afro-brasileira, indígena e quilombola antes que outros cursos entendam 
que podem trabalhar com estas disciplinas de humanidades e, por fim, ressaltou que é preciso 
guardar estes espaços. Na sequência a Diretora Derocina Alves Campos Sosa considerou as 
colocações das professoras Profª. Drª. Cerez Braga Arejano e Profª. Drª. Renata Braz Gonçalves 
de que ficasse registrada a solicitação das áreas que estabeleceram o perfil do professor 
selecionado para ocupar a segunda vaga seja um profissional com Graduação em Psicologia e que 
possua doutorado em Sociologia. O Prof. Dr. Solismar Fraga Martins colocou que não tem nada 
contra a aprovação das disciplinas nas áreas da Psicologia, História ou Sociologia, pois na ocasião 
da reunião extraordinária houve uma discussão bastante intensa sobre as áreas do conhecimento e 
nesta linha, o respeito às áreas de atuação e seus conhecimentos. Houve a oportunidade da 
Diretora do ICHI levar as nossas demandas para o grupo que está trabalhando na implantação 
deste Curso e o que se tem de informação é que as disciplinas que deveriam estar na área de 
Geografia, relacionadas à temática agrária, saíram do IO e as mesmas passarem para o ICB. 
Diante deste fato e por entender que a sua área está sendo desrespeitada, uma vez que disciplinas 
comumente ofertadas pela área de Geografia serão ofertadas por outro instituto, o seu voto será 
contrário à aprovação da proposta. Após as colocações do Conselho a Diretora Profª. Drª. Derocina 
Alves Campos Sosa encaminhou a votação colocando: a proposta de oferta pelo ICHI de  05 
disciplinas sendo disponibilizadas 02 vagas para pr ofessor que ficarão lotados no 
ICHI/Campus de São Lourenço do Sul, sendo 01 vaga p ara a História e 01 vaga para o 
profissional que irá ministrar as disciplinas de Ps icologia da Educação e Elementos 
Sociológicos. Colocada a proposta em votação, essa foi aprovada com o seguinte resultado: 
12 votos favoráveis à oferta das disciplinas pelo I CHI com duas vagas docentes; 05 votos 
contrários e nenhuma abstenção . Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata, que vai 
assinada pela senhora Diretora Profª. Drª. Derocina Alves Campos Sosa e por mim, Elisângela 
Gorete Fantinel, secretária. 
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