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MINUTA DE PROJETO DE LEI DO LEGISLATIVO

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

 

Sandra de Fá�ma Ba�sta de Deus nasceu em 1957, no Município de São Vicente do Sul. Filha de família
de trabalhadores do campo, estudou em Santa Maria na Escola Estadual Maria Rocha, onde par�cipou do
movimento estudan�l secundarista. Em 1976 passou no ves�bular, ingressando, em 1977, no Curso de
Jornalismo da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM). Foram tempos di�ceis, para uma mulher,
negra e vinda do campo. O País con�nuava subme�do a ditadura civil-militar, a maioria dos alunos do
Jornalismo eram homens e haviam pouquíssimos jovens negros e negras na universidade. Com
persistência, superando preconceitos, acreditando e atuando na polí�ca e já trabalhando em rádio,
formou-se jornalista em dezembro de 1980.

Em Santa Maria, Sandra de Deus foi repórter da Folha da Tarde e repórter, redatora e produtora de
programas na Rádio Imembuí. Ainda na UFSM, formou-se especialista em Pensamento Polí�co Brasileiro
(1990) e mestre em Extensão Rural (1989). Consolidaram-se neste período três grandes paixões
profissionais: O jornalismo, o rádio e os serviços de extensão, presentes em sua vida até hoje.

Em 1998 veio morar em Porto Alegre. Trabalhou na Rádio Gaúcha como chefe de reportagem, optando,
em seguida, por fazer concurso público para professora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul
(UFRGS). Assumiu, em 1999, cadeiras de rádio na Faculdade de Biblioteconomia e Comunicação (FABICO).
Também na UFRGS, em 2005, formou-se doutora em Comunicação e Informação.

Morando e trabalhando em Porto Alegre, Sandra de Deus destaca-se como docente do Departamento de
Comunicação da FABICO, registrando-se que é a única professora negra do curso de jornalismo desta
faculdade. Líder do Grupo de Pesquisa em Jornalismo Espor�vo, cer�ficado pela UFRGS, integra o Grupo
de trabalho Extensão Crí�ca: teorias e prá�cas na América La�na e no Caribe e é membro do corpo
editorial de diversas revistas acadêmicas. Ressalta-se, também, que Sandra foi Chefe de Departamento na
FABICO, Diretora da Rádio da Universidade, Secretária de Comunicação da UFRGS, Pró-reitora de
Extensão da UFRGS, ocupando em 2012–2013 a presidência do Fórum Nacional de Pró-Reitores de
Extensão das Universidades Públicas Brasileiras e entre 2016 e 2018 a Coordenadoria da Comissão
Permanente de Extensão da Associação das Universidades do Grupo Montevidéu.

Seu trabalho, seu humanismo e sua determinação se impuseram e são reconhecidos em Porto Alegre, no
Rio Grande do Sul, no Brasil e na América La�na. A par�r da ocupação de significa�vos espaços na
universidade pública, Sandra de Deus contribui para um maior comprome�mento da educação, da
pesquisa e da extensão universitária com a sociedade porto-alegrense, gaúcha e brasileira.

Neste sen�do, morando e trabalhando em Porto Alegre há 23 anos, em estudos e ações apontou a
necessidade de uma maior valorização das “rádios universitárias”. Defende que estes veículos,
sintonizados com as realidades das comunidades locais, sejam um canal a mais para a divulgação do
conhecimento acadêmico. Quanto à extensão universitária, preconiza que esta contemple a cidadania,
apresentando, por um lado, à sociedade o conhecimento produzido na universidade e, por outro,
recolhendo contribuições, mudanças e crí�cas, traga novos aprendizados para a universidade.

Sandra, por sua compreensão e também por ter integrado a Comissão de Acompanhamento dos Alunos
do Programa de Ações Afirma�vas da UFRGS, tem trabalhado com polí�cas públicas que promovam
reparos para grupos sociais historicamente discriminados e estruturalmente em desvantagem social,
econômica e simbólica na sociedade brasileira. Assim, acompanha o ingresso, inclusão e condições
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necessárias para a permanência e conclusão de cursos na UFRGS de alunos da escola pública e de negros
e indígenas. Mesmo reconhecendo que há muito por fazer, Sandra de Deus considera a polí�ca de cotas
um avanço, resultante da “insistência e resistência das negras e negros para ocuparem um lugar na
academia”. Neste contexto tem par�cipado de bancas e orientado trabalhos acadêmicos de alunos da
graduação e da pós-graduação com temas vinculados a luta e aos direitos do povo negro.  

Amorosa, gosta de lembrar que a filha Raissa também é jornalista e uma cidadã do mundo.

Em reconhecimento ao seu trabalho foi homenageada, em 20 de novembro de 2019, pela UFSM com o
�tulo de Patronesse da Semana da Consciência Negra dessa Universidade. 

Frente aos mo�vos expostos, por sua trajetória e trabalho em Porto Alegre, conto com os(as) nobres
colegas para aprovarmos esta proposição e homenagearmos Sandra de Fa�ma Ba�sta de Deus com o
�tulo de Cidadã de Porto Alegre.       

 

VEREADORA DAIANA SANTOS

 

 

PROJETO DE LEI 

 
 Concede o �tulo de Cidadã de Porto Alegre à senhora Sandra de Fá�ma Ba�sta de Deus.

 

Art. 1º Fica concedido o �tulo de Cidadã de Porto Alegre à senhora Sandra de Fá�ma Ba�sta de Deus,
com base na Lei nº 9.659, de 22 de dezembro de 2004.

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

 

 

 

 

 

Documento assinado eletronicamente por Daiana Silva dos Santos, Vereador(a), em 12/08/2021, às
17:33, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no Art. 10, § 2º da Medida Provisória nº
2200-2/2001 e nas Resoluções de Mesa nºs 491/15, 495/15 e 504/15 da Câmara Municipal de Porto
Alegre.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�ps://sei.camarapoa.rs.gov.br,
informando o código verificador 0265480 e o código CRC C646ADE1.
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