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60 Anos de Ensino Superior em Ijuí
Neste ano, comemoramos 60 anos de ensino superior em Ijuí e constatamos
que as histórias da instituição e da comunidade do Noroeste do Estado se misturam.
Tudo teve início no dia 16 de março de 1957, quando foi instalada a Faculdade de
Filosofia, Ciências e Letras de Ijuí - FAFI, criada e mantida pela Sociedade Literária São
Boaventura, entidade jurídica civil da Ordem dos Frades Menores Franciscanos
(capuchinhos). A instituição foi pioneira de ensino superior na Região Noroeste do Rio
Grande do Sul. Nasceu com a marca da
participação comunitária, aberta ao
intercâmbio cultural e comprometida
com as dimensões do ensino, da
pesquisa e da extensão. Iniciou suas
atividades com os cursos de Filosofia e
de Pedagogia.
Pouco mais de doze anos
depois, no dia 07 de julho de 1969, com
a transformação da Faculdade de
Filosofia em Fundação, surgiu a
Inauguração da FAFI - 1957
Fundação de Integração,
Desenvolvimento e Educação do
Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul – FIDENE, como entidade mantenedora. A
FIDENE foi a instituição legítima que a cidade de Ijuí recebeu para proporcionar o
desenvolvimento regional,
primando pela seriedade no
trabalho e eficiência na ação.
No dia 21 de outubro de
1985, foi oficializada a
instalação e o reconhecimento
da UNIJUÍ como Universidade.
Surgiu em decorrência do
trabalho e empenho de várias
pessoas que almejavam a
concretização e realização de
Lançamento da Pedra Fundamental - 1958
um sonho. Em 1993, com a
regionalização passou a ser denominada Universidade Regional do Noroeste do
Estado do RS. A UNIJUÍ cresceu e hoje é considerada uma das melhores universidades
do estado, oferecendo cursos nas mais diversas áreas do saber.
Foram 60 anos de desafios, conquistas e histórias. Nossa Instituição cresceu e
tornou-se motivo de orgulho para toda a comunidade.
O Museu Antropológico Diretor Pestana é responsável, entre outras coisas,
pela salvaguarda do Arquivo FIDENE, local que preserva a história/memória da FIDENE.
Toda a documentação, desde a instalação da FAFI, em 1957, a constituição da FIDENE
em 1969, o reconhecimento da UNIJUÍ em 1985, até a regionalização desta, em 1993,
estão disponíveis para pesquisa no Museu.

Linha do Tempo:

Criação da FAFI – 1956

Instalação da FAFI – 1957

Primeiros formandos da FAFI

– 1960

Movimento Comunitário de

Base – 1961

Criação

do Museu
Antropológico Diretor Pestana MADP – 1961

Criação do Instituto
Psicopedagógico Infantil (IPPI),
em 1968. Escola de Educação
Básica Francisco de Assis (EFA)
em 1976 e desde 2007 Centro de
Educação Básica Francisco de
Assis (EFA)

Constituição da FIDENE 1969

Centros Integrados de Ensino
Superior de Ijuí – CIESI - 1981 a
1985

Reconhecimento da UNIJUÍ 1985

Criação da Livraria UNIJUÍ
Editora – 1985

Criação do Campus Santa Rosa
– 1990

Criação do Campus Panambi –
1992

Criação do Campus Três Passos
- 1992

Regionalização da UNIJUÍ e
Pólos de Modernização
Tecnológica - 1993

Criação de Novas Mantidas na
Fidene - 1994 a 1996:
Distribuidora Universitária de
Livros (UNILIVROS); Instituto
Regional de Desenvolvimento
Rural (IRDER); Instituto de
Políticas Públicas e
Desenvolvimento Regional
(IPD)

Instalação e primeira
transmissão da Rádio Educativa
UNIJUÍ FM - 2001
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Acervo

Editorial

Arquivo Fidene preserva 60 Anos de Ensino Superior
Começamos a segunda
edição, deste ano, do
nosso Informativo Kema,
com destaque especial
aos 60 anos de Ensino
Superior em Ijuí, marcado
pela instalação da FAFI em
1957. Foram muitos os
fatos que marcaram este
período, e para recuperar
um pouco da história,
estamos disponibilizando
imagens que marcaram
essa época. Toda esta
riqueza de informações, e
muito mais, você
encontra no Arquivo
FIDENE, preservado pelo
MADP e procurado por
gerações e gerações. Não
deixe de conferir a
programação cultural
para os próximos meses.

Através do Arquivo FIDENE, acervo preservado pelo MADP, rememoramos
a instalação oficial da FAFI, marco histórico de implantação do Ensino Superior em
Ijuí. Neste ano, comemoramos 60 anos de uma instituição integrada com a
comunidade e comprometida com o ensino, a pesquisa e a extensão.
Fato esse que se inicia com A “Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de
Ijuí fundada em data de 26 de março de 1956, pela Sociedade Literária São Boa
Ventura, passando ao domínio público a 10 de abril do mesmo ano, por ato
celebrado no Salão Nobre da Prefeitura Municipal de Ijuí, em presença das mais
altas autoridades e figuras representativas da região” (Relatório de
Reconhecimento dos Cursos de Filosofia e Pedagogia, CODMOM116 012 59).
Pelo Decreto nº 40.936, de 14 de fevereiro de
1957, a FAFI obteve a autorização para
funcionamento dos Cursos de Filosofia e de
Pedagogia, iniciando suas atividades com
menos de 100 alunos.
Conforme o Relatório de reconhecimento,
“chegamos à conclusão de que a Faculdade de
Filosofia, Ciências e Letras de Ijuí preenche as
condições requeridas pelo art. 4, do DecretoLei nº 421, de 11.5.58, combinado com o decretoLei nº 2.076, de 8.3.40” (Relatório para fins de
reconhecimento dos Cursos de Filosofia e de
Capa do Processo de
Autorização de Cursos da FAFI

Pedagogia).

Horário de Atendimento
do Museu:
De segunda à sexta-feira,
nos períodos manhã (8h
às 11h30min) e tarde
(13h30min às 17h).
Horários diferenciados
mediante agendamento
pelo fone (55) 3332-0257 .

Solenemente, a FAFI foi
instalada em 16 de março de 1957,
no Edifício da Escola Normal
“Sagrado Coração de Jesus”, com
sede provisória.
Edifício da Escola Normal Sagrado Coração de
Jesus, 1ªsede provisória da FAFI, 1957
Presidente da Fidene
Cátia Maria Nehring

Imagens
Acervo Fotográfico MADP

Diretora do Museu
Stela Mariz Zambiazi de Oliveira
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Projetos
O Arquivo da FIDENE
Os documentos são “indícios do que realmente foi feito ou pensado (...)”
(Marques, 1984, p. 16), são subprodutos da atividade humana e possuem inicialmente
finalidades administrativas, servindo à administração das instituições. No entanto, a
inexistência de métodos padronizados e gestão documental, pode caracterizar um
cenário de acúmulo. Para tal, ações de um programa de gestão documental visam
garantir a preservação e o acesso aos documentos, através de procedimentos e
técnicas que orientam a produção, tramitação, uso, avaliação e arquivamento de
documentos, em fase corrente e intermediária, visando sua eliminação ou
recolhimento.
Dentre esses procedimentos, a partir de ações do MADP, responsável pela
preservação do Arquivo da FIDENE, tem-se realizado de forma concentrada ações de
avaliação documental junto aos produtores de documentos. A avaliação
documental, uma das etapas da gestão documental, culmina na elaboração da Tabela
de Temporalidade Documental, instrumento de destinação, o qual determina prazos
e condições de guarda tendo em vista a transferência, recolhimento, descarte ou
eliminação de documentos.
Identificados os prazos, os documentos destinados à guarda permanente
“imprescindíveis para quem os produziu e para a sociedade, pois possuem valor de
prova e são fontes de pesquisas de cunho histórico e social, devendo ser
definitivamente preservados (CONRADO, 2014, p.21), passam a ser recolhidos ao
MADP, o qual responde pela sua preservação, acesso e difusão.
Na Fidene, desde 2011, com a criação do Projeto de Elaboração da Tabela de
Temporalidade Documental, foram feitas várias ações visando diminuir o volume
documental. Primeiramente foi criada a Comissão Permanente de Avaliação de
Documentos – CPAD e nomeação de membros participantes, composta por um
arquivista, um historiador, um assessor jurídico, um contador e dois membros
representantes do setor de origem dos documentos a serem avaliados.
Simultaneamente foi levantada a produção documental e elaboração do Plano de
Classificação de Documentos e a Tabela de Temporalidade Documental para a
Coordenadoria de Recursos Humanos e Unidade de Controladoria da Unijuí. Ainda,
foi realizado o levantamento documental da Secretaria Acadêmica, dos
departamentos da UNIJUÍ, EFA, Unidade de Educação Continuada, Coordenadoria de
Educação à Distância e, concomitantemente, vem sendo realizado junto aos setores
da Reitoria, e demais unidades administrativas, a fim de contemplar todas as
atividades meio e fim da instituição.

REFERÊNCIAS
CONRADO, Flavia Helena. Arranjo, descrição e difusão do patrimônio documental
arquivístico da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. 2014, 184 p. Dissertação
(Mestrado em Patrimônio Cultural) - Universidade Federal de Santa Maria, Santa
Maria, 2014.
MARQUES, Mario Osorio. Universidade emergente: o ensino superior brasileiro em
Ijuí (RS), de 1957 a 1983. Ijuí: FIDENE, 1984.

Agenda Cultural
Exposição:
“Da luta eu não fujo”- as
Trabalhadoras Rurais
em Ijuí
Promotores: Museu
Antropológico Diretor
Pestana, Sindicato dos
Trabalhadores Rurais de
Ijuí, SMED, 36ª CRE
Apoiadores: Programa
Sinergia UNIJUÍ/Ijuí, Fórum
Permanente da Mulher,
Coordenadoria da Mulher
de Ijuí
Objetivo: Dar visibilidade
para a trajetória das
mulheres trabalhadoras
rurais na história de Ijuí.
Período: 06 a 09 de março –
Hall da Biblioteca
Universitária Mario Osorio
Marques
13 a 31 de março* – Sala de
Exposições do MADP
*16 de março – Parque de
Exposições Wanderley
Burmann

Exposição:
“Povos Indígenas Identidade, Diversidade
e Direitos ”
Promotores: Museu
Antropológico Diretor
Pestana, Conselho de
Missão entre Povos
Indígenas – COMIN, SMED,
36ªCRE
Objetivo: Discutir as
comunidades indígenas
dentro do contexto da
sociedade brasileira, com
ênfase para a identidade,
diversidade cultural e lutas
pela garantia e ampliação
de direitos.
Período: 11 de abril a 26 de
maio de 2017
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Especial Fotos que marcaram época

Agenda Cultural
Cinema no Museu
(Cine AIPAN)
O Museu Antropológico
Diretor Pestana – MADP e a
Associação Ijuiense de
Proteção ao Ambiente
Natural – AIPAN, com o
apoio do Sinpro Noroeste e
do SindiComerciários Ijuí
promovem, durante todo o
ano, o CINE AIPAN, com a
exibição de filmes com
temática socioambiental.
Os filmes são exibidos,
gratuitamente, uma vez
por mês, nas quartas-feiras
e sextas-feiras, às
19h30min, no Auditório do
Museu, sendo que os filmes
exibidos na sexta-feira são
voltados para o público
infantil.

Formatura da 1ª Turma de Filosofia e Psicologia - 1960

Festa dos Bixos - 1961

Estudantes da Escolinha de Artes - 1975

Confira as próximas
exibições:
Dia 08/03/2017 – CAPITÃO
FANTÁSTICO
Tempo de duração: 118min

1ª Transmissão da Rádio UNIJUÍ FM - 2001

Comemoração/Aprovação da UNIJUÍ - 1985

Dia 10/03/2017 – A ABELHA
MAIA
Tempo de duração: 79min
Inauguração da Rádio UNIJUÍ FM - 2001

Dia 05/04/2017 –
CATASTROIKA
Tempo de duração: 88min
Dia 07/04/2017 – HORTON E
O MUNDO DOS QUEM!
Tempo de duração: 88min

a Rosa - 2000

Inauguração Campus Sant

Inauguração Campus Panambi -1992

Vista Aérea Campus Ijuí - 2012

Campus Três Passos

FUNDAÇÃO DE INTEGRAÇÃO, DESENVOLVIMENTO E
EDUCAÇÃO DO NOROESTE DO ESTADO
DO RIO GRANDE DO SUL

