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Às nove horas e cinquenta e cinco minutos do dia um de abril de dois mil e vinte e 1 

dois, no Auditório Paulo Freire, reuniu-se o Conselho da Unidade do ICHS, sob a 2 

presidência da diretora, professora FLÁVIA BRAGA VIEIRA, e com a presença dos 3 

Senhores Conselheiros: ALESSANDRA DE ANDRADE RINALDI, ALEXANDRE 4 

LINHARES GUEDES, ALEXANDRE PINTO MENDES, CECÍLIA MOREYRA DE 5 

FIGUEIREDO, DANILO BILATE DE CARVALHO, DÉBORA GARCIA GASPAR, ELY 6 

CAETANO XAVIER JUNIOR, FELIPE SANTOS MAGALHÃES, FRANCISCO JOSÉ 7 

DIAS DE MORAES, JOSÉ CARDOSO FERRÃO NETO, LUIZ FELIPE BRANDÃO 8 

OSÓRIO, MARCOS ESTEVÃO GOMES PASCHE, MOEMA DE CASTRO GUEDES. 9 

A senhora conselheira MARIA DE FÁTIMA FERREIRA PORTILHO e o senhor 10 

ANDRÉ LUIZ VIDEIRA DE FEIGUEIREDO justificaram a ausência. Verificada a 11 

presença de quórum legal, a senhora presidente, professora FLÁVIA BRAGA 12 

VIEIRA, iniciou a reunião pelo primeiro item da pauta. 1. Informes. A senhora 13 

presidente deu o informe sobre o orçamento e sobre a obra de acessibilidade. Após, 14 

agradeceu ao professor João Márcio Mendes Pereira que, ao saber que o aparelho 15 

micro-ondas que os alunos utilizavam havia quebrado e a falta de recursos do 16 

instituto para consertá-lo, comprou dois aparelhos novos para atender a esse pleito. 17 

Lembrou sobre a precarização do Restaurante Universitário e casos de alunos que 18 

estão passando fome. Por fim, pediu novamente aos chefes que enviem ao ICHS a 19 

listagem dos professores que estão fazendo trabalho remoto, para possibilitar a troca 20 

de algumas salas, já que não estão sendo efetivamente ocupadas. 2. Aprovação da 21 

Ata da 107ª Reunião Ordinária do Consuni do ICHS - Posto em votação, foi 22 

aprovada com uma abstenção. 3. Progressão Funcional: A) Proc. 2.024/22 – 23 

docente Admar Almeida da Costa, do DFILOS, de Professor Associado, Classe D, 24 

Nível 3 para Professor Associado, Classe D, Nível 4; B) Proc. 91.624/21 – docente 25 

Rejane de Mattos Moreira, do DLC, de Professor Associado, Classe D, Nível 2 para 26 
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Professor Associado, Classe D, Nível 3. Após apreciação, os processos foram 27 

postos em votação e aprovados por unanimidade. 4. Afastamentos: A) Proc. 28 

16.258/22 – solicitação de afastamento do país, docente Pedro Henrique Pedreira 29 

Campos, do DHIST, no período de 26 a 30/04/2022, para participar do XIII Seminario 30 

Internacional Políticas De La Memoria, que será realizado em Buenos Aires (ex-31 

Esma); B) Proc. 15.896/22 – solicitação de afastamento do país, docente Cláudia 32 

Barbieri, do DLC, no período de 28/06 a 03/07/2022, para participar da Conferência 33 

Internacional da Associação de Estudos Lusófonos que será realizado em Ponta 34 

Delgada, Açores, Portugal; C) Proc. 13.930/22 – solicitação de afastamento do país, 35 

docente Flora Côrtes Daemon de Souza Pinto, do DLC, no período de 25/04 a 36 

01/05/22, para participar do Seminário Internacional "Políticas de la memoria" que 37 

será realizado em Centro Cultural Haroldo Conti, em Buenos Aires, Argentina. Em 38 

votação, todos os processos de afastamentos foram aprovados por unanimidade. 5.  39 

Proc. 64.120/21 – Aprovação do PPC - Adequação do Curso de História à 40 

deliberação CEPE 140/2019 – O senhor conselheiro FELIPE SANTOS 41 

MAGALHÃES explicou que a solicitação trata-se fundamentalmente da adequação 42 

da carga horária das NEPES de 30h para 40h. Em votação, foi aprovado por 43 

unanimidade. 6. Novas vagas de docente na UFRRJ – demandas do ICHS – A 44 

senhora presidente explicou que foi noticiado pela administração central a promessa 45 

de distribuição 22 novas vagas docentes para a UFRRJ. Com isso, o ICHS precisa 46 

construir uma demanda pelos departamentos para instituir o pedido de algumas 47 

vagas para o instituto. Disse que, até o momento, se manifestaram os cursos de 48 

Jornalismo e de Belas Artes. Abriu a palavra para que os representantes dos cursos 49 

pudessem justificar suas solicitações. A senhora conselheira CECÍLIA MOREYRA 50 

DE FIGUEIREDO disse que o curso de jornalismo demandou duas vagas – uma 51 

para a disciplina de Comunicação e Linguagens Visuais e outra para a disciplina de 52 

Jornalismo Multiplataforma. Explicou que o curso conta com 13 docentes e atende a 53 

muitos cursos do ICHS, além de estarem sempre envolvidos em cursos de extensão. 54 

Esclareceu, ainda, que essa área é uma área muito técnica e muitas vezes um 55 

professor não tem competência para cobrir a ausência ou afastamento do outro. 56 

Este é um campo que está ganhando muito espaço e com muita demanda dos 57 

alunos. O senhor conselheiro JOSÉ CARDOSO FERRÃO NETO lembrou que, além 58 

das demandas docentes, o curso é frequentemente solicitado pela universidade para 59 

realizar trabalhos técnicos, como a criação de sites. Com a curricularização estão 60 
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planejando oferecer mais cursos de extensão e com a universidade demandando 61 

cada vez mais, estão necessitando desses professores. O senhor conselheiro 62 

ALEXANDRE LINHARES GUEDES apresentou a demanda do curso de belas artes. 63 

Elucidou que o curso conta com 14 docentes, mas que o PPC prevê 18. Isso implica 64 

em deixar o curso descoberto em duas vagas. Lembrou que esta é uma demanda 65 

histórica do curso. Essas vagas nunca foram providas, embora já prometidas na 66 

gestão anterior da PROGEP, e contam como uma das maiores demandas do curso. 67 

Aberta a discussão, o senhor conselheiro FELIPE SANTOS MAGALHÃES exprimiu 68 

sua concordância com as demandas apresentadas e disse ser necessário, nesse 69 

momento, usar do capital político que o ICHS conquistou. Disse ser fundamental 70 

questionar, nos conselhos deliberativos da universidade, qual universidade se quer 71 

no futuro, e como, historicamente, as vagas vêm sendo distribuídas. Serão 22 vagas 72 

para a UFRRJ, que possui 13 institutos, portanto, sugere que um dos critérios 73 

utilizados para a distribuição seja a reposição de vagas oriundas do Reuni que até 74 

hoje não foram entregues. Como segundo critério, sugeriu a divisão das vagas 75 

docentes por quantidade de estudantes. Foi aclarado por alguns conselheiros que foi 76 

criado uma Comissão de Vagas no CEPE, que, segundo a orientação oficial, não 77 

será responsável pela distribuição das vagas, mas sim pela criação de critérios para 78 

essa distribuição. A distribuição das vagas é competência do CEPE. Após debate 79 

sobre o assunto, a senhora presidente solicitou que, se mais algum departamento 80 

tenha demanda, que seja solicitada para o próximo Consuni. Após sugestões, 81 

solicitou que todas as demandas sejam pautadas no próximo Consuni já com toda a 82 

documentação necessária para abertura do processo, que a Direção irá consolidar 83 

em um processo único do ICHS, com todas as vagas solicitadas, e enviar aos 84 

Conselhos Superiores. Explicou que a direção não possui assento no CEPE e pediu 85 

aos representantes do ICHS que pleiteiem as vagas para o ICHS. Paralelamente, a 86 

direção também irá demandar politicamente junto à PROGEP e a Reitoria para 87 

conseguir essas vagas. 7. Possibilidade de reuniões em formato remoto na 88 

UFRRJ – A senhora presidente iniciou o ponto dizendo que já se adiantou e levou 89 

essa questão ao último Consu, alguns dias antes do presente Consuni. Já que 90 

houve o retorno ao trabalho presencial e que não há nenhuma regulamentação 91 

autorizando as reuniões remotas, disse entender que as reuniões devem ser 92 

presenciais também. Nesse sentido, questionou o Conselho Universitário, já que as 93 

próprias reuniões do Consu não voltaram ao presencial. Ficaram de retornar a esse 94 
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ponto na próxima reunião. O senhor conselheiro JOSÉ CARDOSO FERRÃO NETO 95 

defendeu as reuniões de forma remota, ou a implantação de forma hibrida, que 96 

poderia ser justificada pelos assuntos da pauta. O senhor conselheiro DANILO 97 

BILATE DE CARVALHO explicou que quando sugeriu o ponto sua intenção era de 98 

que fosse provocada a administração superior, buscando um posicionamento da 99 

questão, visto que tem havido muitas opiniões divergentes dentro de seu 100 

departamento, alguns defendendo o presencial e outros o remoto. A solução 101 

encontrada pelo DFILOS, então, foi que o presidente seria o responsável por decidir, 102 

com a preferência ao remoto e que, quando houvesse a necessidade de convocar a 103 

presencialidade, deveria consultar o colegiado por email. O senhor conselheiro ELY 104 

CAETANO XAVIER JUNIOR entende que poderia ser de acordo com a natureza das 105 

decisões políticas do colegiado, logo, não concorda que os Conselhos Superiores, 106 

como o Consu e o Cepea sejam onlines, pois isso prejudicaria os debates. O senhor 107 

conselheiro FELIPE SANTOS MAGALHÃES reconheceu a facilidade do online, 108 

contudo, considera que as reuniões de conselhos de forma online passa um recado 109 

muito ruim à comunidade. Justificou que o trabalho é presencial e é preciso estar na 110 

universidade. A senhora conselheira MOEMA DE CASTRO GUEDES posicionou-se 111 

a favor do presencial e justificou pela qualidade dos encontros, pois não é apenas 112 

prática. A senhora presidente proferiu sua preferência pelo presencial enquanto não 113 

há uma deliberação do Consu. Se existe a possibilidade de ser remoto, é preciso 114 

que regulamentem em quais circunstâncias isso será possível. Por fim, como o 115 

Consu se comprometeu a discutir esse assunto na próxima reunião, os conselheiros 116 

acharam pertinente aguardar um posicionamento do Conselho da Unidade. 8. 117 

Eleições de representantes discentes, técnicos e docentes para o 118 

Consuni/ICHS – A senhora presidente explicou que o mandato do representante 119 

dos técnicos finalizou e é preciso realizar uma nova eleição. Ademais, as categorias 120 

discentes e docentes já estão muitos anos sem um representante no Consuni. 121 

Nesse sentido, é necessário montar uma comissão eleitoral que irá encaminhar o 122 

processo eleitoral. Foi sugerido, então, os seguintes nomes: o docente Alexandre 123 

Pinto Mendes, a técnica-administrativa Jéssica Alves de Oliveira Silva França e um 124 

discente a ser definido posteriormente. Em votação, a comissão foi aprovada por 125 

unanimidade. 9. Destinação da sala da antiga Biblioteca Setorial no PPG – A 126 

senhora presidente anunciou que o trabalho de transferência de mais de sete mil 127 

volumes de livros da biblioteca setorial do ICHS para a biblioteca central foi 128 
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finalizado. Assim, agora possuem uma sala vazia e razoavelmente grande no PPG, 129 

e precisam deliberar a destinação dela. Ainda, informou que o ICHS possui alguns 130 

eletrônicos bons, como computadores, lousa interativa e TV, que foram doados pelo 131 

professor Gerson Rodrigues da Silva, comprados com recursos de um projeto que 132 

ele coordenava, contudo, ainda não possuem mobiliário. O senhor conselheiro 133 

ALEXANDRE PINTO MENDES sugeriu a criação de uma sala de reuniões, já que 134 

esse tipo de espaço é muito disputado no ICHS. O senhor conselheiro JOSÉ 135 

CARDOSO FERRÃO NETO sugeriu que fosse criada uma sala de 136 

videoconferências, com a utilização dos equipamentos citados. A senhora 137 

conselheira MOEMA DE CASTRO GUEDES defendeu uma sala cultural. O senhor 138 

conselheiro FELIPE SANTOS MAGALHÃES pensou em uma sala multimídia, o que 139 

não exclui a ideia da conselheira anterior, pois há a possibilidade de uma vez por 140 

semana haver um cinedebate, por exemplo. A senhora presidente fez um adendo ao 141 

ponto, explicando que o senhor diretor do ICSA, professor Daniel Oliveira, pediu ao 142 

ICHS a sala, para a instalação de um novo programa de pós do ICSA. Contudo, os 143 

conselheiros refutaram o pedido. Então, a senhora presidente colocou o ponto em 144 

votação e venceu a proposta de utilização da sala para a instalação de uma sala de 145 

reuniões multimeios/multiuso. 10. Assuntos Gerais – Em assuntos gerais, o senhor 146 

conselheiro MARCOS ESTEVÃO GOMES PASCHE despediu-se do Conselho e 147 

informou que estará deixando a coordenação do curso de letras, por motivos de 148 

saúde, sendo esta sua última participação no Consuni. A senhora presidente 149 

agradeceu toda a contribuição do conselheiro durante esse período e desejou-lhe 150 

melhoras. No mais, não havendo nada mais a tratar, às doze horas e vinte e nove 151 

minutos, a senhora presidente agradeceu a presença de todos e deu por encerrada 152 

a reunião. Para constar, eu, JÉSSICA ALVES DE OLIVEIRA SILVA FRANÇA, 153 

secretária do Consuni do ICHS, lavrei a presente ata, que depois de lida e aprovada, 154 

é assinada por mim e pelos que acharem conforme. 155 
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