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Aos vinte e dias do mês de outubro de 2015, às 14h, Prédio do ICHI - Psicologia, Campus 
Carreiros, foi realizada a reunião extraordinária do Conselho do Instituto de Ciências Humanas e 
da Informação com a presença dos seguintes membros: Elisângela Gorete Fantinel, Denise 
Maria Maciel Leão, Gisele Vasconcelos Dziekaniak, Dhion Carlos Hedlund, Jaciel Gustavo Kunz, 
José Alberione dos Reis, Juarez José Rodrigues Fuão, Ricardo Gonçalves Severo, Vanessa dos 
Santos Moura, Solismar Fraga Martins, Cassiane Freitas Paixão, Rodrigo Santos de Oliveira 
Derocina Alves Campos, Daniel Porciúncula Prado. Paulo Afonso Pires Jr. representou o 
conselheiro Max Marcell Oliveira da Silva, Inês Vianna Pereira representou o conselheiro 
Vinícius Lisboa Nunes, Angélica Conceição Dias Miranda representou Jarbas Greque Acosta, 
Simone Emiko Sato representou Eder Bayer Maier. Não estiveram presentes e justificaram a 
ausência, Angela Teberga de Paula, Luciene Imes Baptista, Danilo Vicensotto Bernardo, Sabrina 
Simões Correa, Letícia Langlois Oliveira, Mateus de Moura Rodrigues. Estiveram ausentes sem 
justificativa os conselheiros Jussemar Weiss Gonçalves, Rossana Madruga Telles e os 
representantes discentes Anderson Santana Gonçalves, Guilherme Couto Berndt e Maria Vitória 
Coutinho. Ao iniciar a reunião, a Diretora do Instituto de Ciências Humanas e da Informação, 
Prof.ª. Drª. Derocina Alves Campos Sosa deu as boas vindas aos Conselheiros e na sequência 
da apresentação da Indicação que estive sob a sua responsabilidade: 1) Indicação: a) 
Indicação 036/2015: Assunto: Proposta de Criação do Curso de Licenciatura em Ciências 
Sociais - ICHI. Relatório: Recebi da área de Sociologia para análise e parecer o Projeto 
Pedagógico para a criação do curso de Licenciatura em Ciências Sociais. O Projeto está 
estruturado da seguinte forma: fundamentação histórica, justificativa, objetivos, perfil desejável 
do acadêmico ingressante, competências e habilidades do egresso, marco conceitual, 
metodológico e legal que fundamentam o projeto pedagógico, quadro resumo da carga horária, 
grade curricular e suas respectivas ementas, previsão da oferta do curso, infraestrutura do curso, 
plano de implementação do curso e recursos, conforme detalhamento no arquivo em anexo. 
Conclusão: Pelo exposto, indicamos para aprovação a proposta de criação do curso de 
LICENCIATURA EM CIÊNCIAS SOCIAIS, com previsão da oferta para o 2º semestre de 2016. 
Na sequência a Diretora Derocina Alves Campos Sosa passou a palavra para o Conselheiro e 
representante da área de Sociologia, professor Ricardo Gonçalves Severo que explico 
pontualmente toda a proposta do curso. Disse que historicamente trata-se de uma ideia que vem 
sendo discutida desde 2010. Entretanto a área criou o curso de Especialização em Sociologia 
EAD que serviu de referência para identificar a demanda de formação em Ciências Sociais, 
fomentando assim a ideia de efetivação curso de graduação. Disse que existem cursos de 
Ciências Sociais no Rio Grande do Sul, a exemplo da UFPEL, URGS, UFSM, mas identifica que 
na região Sul ainda existe uma lacuna em termos de profissionais para atuarem nos cursos de 
ensino médio. Desse modo, os profissionais que atuam na área de Sociologia nas escolas não 
tem a formação específica na área. Disse que o Curso de Ciências Sociais é um curso 
interdisciplinar que envolve diálogos com diferentes áreas do conhecimento, a Sociologia, a 
Antropologia, a História, Geografia, Psicologia, Economia, Filosofia, entre outras.  O objetivo do 
curso, de acordo com o Prof. Ricardo Gonçalves Severo, é formar docentes para atuarem em 
diferentes níveis de ensino e também formar analistas sociais, pesquisadores capazes de 
analisar os seus entornos. Os professores Solismar Fraga Martins, Denise Maria Maciel e Daniel 
Porciúncula Prado questionaram sobre a oferta das disciplinas que envolvem outras áreas. 
Disseram que acreditam que não haverá problemas, mas disseram ser importante esse 
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encaminhamento formal, considerando que a proposta do curso é noturna e em alguns casos as 
disciplinas, a exemplo da História, é oferecida pela parte da tarde. O Prof. Ricardo Gonçalves 
Severo disse que encaminhará os memorandos para os coordenadores das áreas envolvidas 
para que possam avaliar as solicitações e emitirem seus pareceres. O Prof. José Alberione dos 
Reis também colocou da importância da formalização para que os trâmites burocráticos (5º 
Câmara do COEPEA) possam deliberar assertivamente, sem ter que retornar para a área. Os 
professores Solismar e Denise também questionaram quanto à liberação das seis vagas 
docentes para atender as disciplinas, especialmente as que iniciariam, conforme apresentado 
pelo Prof. Ricardo Gonçalves Severo, a partir do 3º semestre. O Prof. Ricardo Gonçalves Severo 
e a Profa. Derocia Alves Campos Sosa informaram que acreditam na proposição da PROGRAD 
e da Reitoria quanto ao compromisso em buscar junto ao MEC essas seis novas vagas. A 
aprovação do curso está atrelada a ter liberado as vagas para a contratação de professores. O 
Prof. Daniel Prado parabenizou a área de Sociologia pela iniciativa de criação do curso dizendo 
que é uma importante conquista para o Instituto de Ciências Humanas e da Informação. A Profa. 
Angélica Conceição Miranda também parabenizou a área de Sociologia pela criação do curso, 
que de acordo com a sua avaliação está bem estruturado. Ponderou apenas que sentiu falta de 
uma disciplina que trouxesse ferramentas tecnológicas que pudessem contribuir para o futuro 
professor atuar em sala de aula e utilizar como recurso didático para aproximar mais os 
estudantes dos conteúdos abordados em sala de aula. A Profa. Cassiane de Freitas Paixão 
colocou que a ideia iniciar era trazer essas ferramentas para as atividades práticas. A Profa. 
Gisele Vasconcelos Dziekaniak disse que existe uma disciplina na Biblioteconomia que se 
chama Letramento Informacional, que trabalha com bases de dados e fontes de informação para 
ampliar o acesso e a utilização das mesmas. O Prof. José Alberione dos Reis parabenizou a 
todos os envolvidos. A Profa. Cassiane de Freitas Paixão disse que desde 2006 a ideia era criar 
o curso de Ciências Sociais, entretanto a área acabou criando antes o curso de Especialização, 
com a vinda do Prof. Ricardo Gonçalves Severo a área se reuniu novamente e em menos de 06 
meses desenvolveram a proposta de criação do curso. O Prof. Ricardo Gonçalves Severo 
agradeceu as contribuições recebidas de todos, mencionando que todas foram anotadas e serão 
na medida do possível acatadas, salientou que ainda no dia de hoje irá encaminhar um 
memorando para todos os coordenadores das áreas envolvidas na proposta para que eles 
possam avaliar as demandas. Após ampla discussão, e manifestação favorável das áreas do 
ICHI envolvidas com a proposta do novo curso de graduação o Conselho do instituto vota pela 
aprovação da Proposta de Criação do Curso de Ciências Sociais, conforme o anexo 01. 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. 

 

 

________________________________________ 

Profª. Drª. Derocina Alves Campos Sosa 
Diretora do ICHI 

 
 

__________________________________ 
 

Elisângela Gorete Fantinel 
Secretária Geral 
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ANEXO 01 
 


