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Às quatorze horas e vinte e um minutos do dia um de setembro de dois mil e vinte um, 1 

no Ambiente Virtual "Conferência Web" da Rede Nacional de Ensino e Pesquisa, 2 

reuniu-se o Conselho da Unidade do ICHS, sob a presidência da diretora, professora 3 

FLÁVIA BRAGA VIEIRA, e com a presença dos Senhores Conselheiros: AFFONSO 4 

HENRIQUE VIEIRA DA COSTA, ALEXANDRE LINHARES GUEDES, CARMEN 5 

SILVA ANDRIOLLI, CECÍLIA MOREYRA DE FIGUEIREDO, DANILO BILATE DE 6 

CARVALHO, ELY CAETANO XAVIER JUNIOR, FABIANE POPINIGIS, LUCIANE DA 7 

COSTA MOÁS, MARCOS ESTEVÃO GOMES PASCHE, MARLI HERMENEGILDA 8 

PEREIRA, MOEMA DE CASTRO GUEDES, RODRIGO PINTO DE BRITO, WALLACE 9 

LUCAS MAGALHÃES. Verificada a presença de quórum legal, a senhora presidente, 10 

professora FLÁVIA BRAGA VIEIRA, iniciou a reunião pelo primeiro item da pauta. 1. 11 

Informes. A senhora presidente deu os informes da direção. Após, o senhor 12 

conselheiro MARCOS ESTEVÃO GOMES PASCHE informou sobre a não resolução 13 

da falta de secretária na Coordenação de Letras. Lembrou que as universidades 14 

públicas figuram em um momento de precarização que independente de gestões 15 

especificas, salientou que o seu principal incômodo é a falta de auxílio na resolução 16 

desse assunto, embora a Coordenação de Letras já venha se manifestando há um 17 

tempo. Nesse sentido, frisou que continuará reivindicando a resolução desse 18 

problema. A senhora presidente disse que foi feita a reunião com a PROGEP para 19 

tratar deste assunto e de outros. Contudo, a PROGEP relatou que não há a previsão 20 

de substitutos para os servidores técnico-administrativos. Como uma solução 21 

provisória, comprometeram-se a verificar se há a possibilidade de algum 22 

remanejamento. Porém, entende que isso também pode ser um risco, visto que o 23 

profissional pode não ser da área e terá que ser treinado para atuar em uma 24 

coordenação. O senhor conselheiro MARCOS ESTEVÃO GOMES PASCHE justificou 25 

sua insistência nesse assunto porque o Pró-Reitor informou que há outros setores na 26 
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UFRRJ na mesma situação e que, a partir disso, o conselheiro considera relevante 27 

que seja feito um levantamento desses déficits até para publicizar futuras decisões, 28 

como, por exemplo, havendo um concurso, quais serão os setores contemplados. A 29 

senhora conselheira CARMEN SILVA ANDRIOLLI adendou que, em sua opinião, isso 30 

não é apenas uma questão administrativa, de um planejamento que a universidade 31 

precisa ter para os afastamentos, mas também uma questão de ordem política. 32 

Defende que os sindicatos sejam acionados a questionarem a Administração Superior 33 

sobre a retomada dos concursos públicos que estão parados, para a reposição de 34 

vagas de servidores efetivos - técnicos e docente – e de servidores que se afastam 35 

para capacitação e que devem ser substitutos. Acredita que há um equívoco de 36 

entendimento do Departamento de Pessoal e da PROGER sobre o afastamento de 37 

técnicos não gerar substitutos. A senhora presidente explicou que não existe uma 38 

figura do cargo de técnico-administrativo substituto, como há a de docente substituto. 39 

Concorda que é uma questão política com o progressivo sucateamento da 40 

universidade. Diante de todo o exposto, entende que este conselho deve tratar esse 41 

assunto como um ponto, a ser pautado na próxima reunião, para que possa ser 42 

deliberado. Dando andamento a reunião, seguiu-se aos pontos de pauta. 2. 43 

Aprovação da Ata da 100ª Reunião Ordinária do Consuni do ICHS - Posto em 44 

votação, foi aprovada por unanimidade. 3. Progressão Funcional: A) Proc. 45 

41.605/21 – docente Clínio de Oliveira Amaral, do DHIST, de Professor Associado, 46 

Classe D, Nível 2 para Professor Associado, Classe D, Nível 3; B) Proc. 42.943/21 – 47 

docente Nelma Garcia de Medeiros, do DFILOS, de Professora Associada, Classe D, 48 

Nível 2 para Professora Associada, Classe D, Nível 3. Depois de apreciados, foram 49 

colocados em votação e aprovados por unanimidade. 4. Capacitação: A) Proc. 50 

18.718/19 – docente Adriana Barreto de Souza, do DHIST, relatórios de 2020-I, 2020-51 

II e Relatório Final, referentes ao afastamento para cursar Pós-Doutorado na área de 52 

“História”, na Universidade de Lisboa, em Portugal e na UFSC, em Santa Catarina, no 53 

período de 01/02/2020 a 31/01/2021. Aprovado por unanimidade. B) Proc. 35.664/19 54 

- docente Maria das Graças de Santana Salgado, do DLC, solicitação de alteração do 55 

período de afastamento para 01/09/2021 a 30/08/2022, a fim de cursar pós-doutorado 56 

no Centre for Life-Writing, do King's College London, em Londres, na Inglaterra. 57 

Aprovado por unanimidade. 5. Pedidos de Afastamentos (Homologação): A) Proc. 58 

60.313/21 - docente Cláudia Job Schmitt, do DDAS, solicitou afastamento durante o 59 

período de 11 a 30 de setembro de 2021, para participar do encontro anual do projeto 60 
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RISE ATTER em INRAE Avignon et Cermosem-Pradel (12 a 17/09) ; realizar visita 61 

técnica e atividades referentes ao estudo de caso do projeto RISE ATTER em Ardèche 62 

(20 a 24/09); e participar de reunião do Conselho Editorial da publicação Memento 63 

Agroecológico em Montpellier (27 a 29/09), na França. Em votação, a solicitação da 64 

docente foi homologada por unanimidade pela plenária. 6. Comissão Própria de 65 

Avaliação (CPA) – Participação da Presidente da Comissão, Sr.ª Thais Alves 66 

Gallo Andrade. Foi passada a palavra à senhora presidente da CPA, srª Thais Alves 67 

Gallo Andrade, a qual explanou o ponto. Iniciou dizendo que a CPA está passando 68 

por uma restruturação e que agora está abrangendo os três seguimentos da 69 

universidade: discentes, docentes e técnicos. Explicou que a CPA tem autonomia, 70 

regimento próprio e é composta por todos os seguimentos da universidade, além de 71 

representantes da sociedade civil. Elucidou de que a ida aos Consunis se propõe a 72 

dar conhecimento sobre a existência da comissão e sensibilizar o processo de 73 

autoavaliação interna, de forma que decisões institucionais possam ser pautadas em 74 

resultados para a melhoria da política institucional. Acrescentou que a autoavaliação 75 

é responsabilidade de todos dentro da universidade. A ideia é dar subsídio para as 76 

políticas institucionais, verificando se elas estão seguindo o propósito a que se 77 

pretende. Aclarou sobre a metodologia usada na pesquisa. Por fim, informou que, 78 

após a finalização da avaliação, é feito um plano com as vulnerabilidades e 79 

oportunidades da UFRRJ e enviado à Reitoria, para a confecção de um plano de ação.  80 

Ao final, agradeceu a oportunidade e a acolhida. A senhora presidente agradeceu a 81 

presença da equipe da CPA. 7. Apresentação do Plano Internacionalização 82 

Institucional – Presença do Coordenador da CORIN, sr. José Luis Fernando 83 

Luque Alejos. Foi passada a palavra ao senhor coordenador da CORIN, professor 84 

José Luis Fernando Luque Alejos, para a explanação do ponto. Iniciou explicando que 85 

a internacionalização responde a um anseio desse firmar como uma política 86 

institucional. Por isso a iniciativa da comissão do plano para o próximo quadriênio. 87 

Disse que foi criada uma comissão para propor uma minuta, que será enviada a todos 88 

os institutos para divulgação. Salientou que os canais da CORIN estarão abertos para 89 

sugestões. Após essa primeira etapa, irá ser realizada uma audiência pública com o 90 

objetive de ter um contato maior com a base universitária. Contou que este é o 91 

segundo plano de internacionalização da UFRRJ e relatou o histórico e as conquistas 92 

das ações anteriores. Por fim, explicou cada uma das sete diretrizes que compõem a 93 

proposta do plano. O professor agradeceu a oportunidade e se colocou à disposição 94 



 4 

para esclarecimentos. A senhora presidente reconheceu o crescimento da 95 

universidade na internacionalização nesse período, mesmo em um contexto de 96 

declínio financeiro. Parabenizou o docente e agradeceu sua presença. 8. Proposta 97 

de Diretrizes para definição do regime de trabalho docente – solicitado pelo 98 

conselheiro Danilo Bilate de Carvalho. A senhora presidente contextualizou o 99 

debate. Após, foi passada a palavra ao senhor conselheiro DANILO BILATE DE 100 

CARVALHO, membro da comissão, que explicou a proposta. Aberta a discussão, 101 

alguns conselheiros sugeriram mudanças e houve discordância em um ponto. O 102 

senhor conselheiro DANILO BILATE DE CARVALHO lembrou que esse é um ponto 103 

para iniciar uma discussão e que não se trata de defender o texto como ele está. 104 

Explicou seu ponto de vista sobre o assunto. Após breve debate, foi sugerido pela 105 

presidência que esse assunto fosse debatido nos departamentos e que, na próxima 106 

reunião, quando pautado novamente, cada setor contribuísse e, assim, fosse 107 

deliberado. Em votação, o encaminhamento foi aprovado por unanimidade. 108 

Extrapauta – Pedindo licença ao conselho, a senhora presidente perguntou sobre a 109 

possibilidade de inclusão de dois pontos fora da pauta, o que foi aceito pelos 110 

conselheiros. Proc. 64.120/21 - Adequação da carga horária do curso de graduação 111 

em História à deliberação CEPE 140/2019. Em votação, foi aprovado por 112 

unanimidade. Projeto de extensão – Projeto denominado “Canal Ceminal”, 113 

coordenado pelo docente Caio Martins Bugiato. Posto em votação, foi aprovado por 114 

unanimidade. Assuntos gerais – A senhora presidente trouxe um informe a respeito 115 

da ação civil pública movida pelo MPF pedindo uma liminar para o retorno presencial 116 

imediato das instituições federais de ensino do RJ.  Atualizando o debate, informou 117 

que as universidades apresentaram seus prazos de retorno, de acordo com seus 118 

calendários, como contraproposta, porém o MPF não aceitou. Ademais, o MEC apoia 119 

o retorno imediato, mas frisa que as universidades teriam autonomia. Diante disso, 120 

explicou que a juíza responsável deu um prazo para que as universidades 121 

justificassem suas propostas e apresentassem um calendário. Nesse sentido, foi 122 

explicado pela PROGER que, ainda que a juíza conceda a liminar, existe possibilidade 123 

de recursos, porém é preciso que todos estejam atentos e cientes dos passos da 124 

universidade. Disse que a bandeira sanitária, na data de hoje, na região metropolitana 125 

ainda está no patamar vermelho. Explicou que quando, na proposta do MPF, é 126 

ordenado o retorno de 60%, por exemplo, essa porcentagem significa a quantidade 127 

de vagas de discentes nas turmas. Se essa determinação acontecer, a universidade 128 
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tem que retornar 100% do seu quadro docente, 100% dos componentes curriculares. 129 

E, em cada um dos componentes curriculares, 60% das vagas. Essa contraproposta 130 

não foi aceita, além das condições sanitárias, mas também por representar uma 131 

duplicação do trabalho docente, pois seria necessário atender presencialmente um 132 

percentual dos alunos das turmas e remotamente o restante. Informou também que a 133 

UFRRJ está no processo de compras de equipamentos, EPIs e materiais necessários 134 

para o possível retorno. Uma ressalva importante é que em todas as respostas das 135 

universidades tem sido salientado o retorno em 2022 apenas no caso de as condições 136 

sanitárias do estado permitirem.  Houve um breve debate sobre o assunto. No mais, 137 

não havendo nada mais a tratar, às dezessete horas e vinte e dois minutos a senhora 138 

presidente agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a reunião. Para 139 

constar, eu, JÉSSICA ALVES DE OLIVEIRA SILVA FRANÇA, secretária do Consuni 140 

do ICHS, lavrei a presente ata que depois de lida e aprovada é assinada por mim e 141 

pelos que acharem conforme. 142 
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