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Às treze horas e cinquenta e quatro minutos do dia dois de maio 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, ANDRÉ LUIZ VIDEIRA DE 5 

FIGUEIREDO, CARMEN SILVIA ANDRIOLLI, CECÍLIA MOREYRA DE 6 

FIGUEIREDO, DANILO BILATE DE CARVALHO, FABIANE POPINIGIS, JOSÉ 7 

CARDOSO FERRÃO NETO, KARINA YOSHIE MARTINS KATO, LUENA 8 

NASCIMENTO NUNES PEREIRA, LUIZ FELIPE BRANDÃO OSÓRIO, MARLI 9 

HERMENEGILDA PEREIRA. A servidora docente ANA LÚCIA VAZ também 10 

compareceu à reunião.  A senhora conselheira MARIA DE FÁTIMA FERREIRA 11 

PORTILHO e o senhor ELY CAETANO XAVIER JUNIOR justificaram a ausência. 12 

Verificada a presença de quórum legal, a senhora presidente, professora FLÁVIA 13 

BRAGA VIEIRA, iniciou a reunião pelo primeiro item da pauta. 1. Informes. A 14 

senhora presidente forneceu informes sobre o andamento dos serviços de 15 

infraestrutura e de ar-condicionado. Ao ensejo, agradeceu a coordenação do PPHR 16 

pelo conserto, com recursos próprios do programa, dos aparelhos de ar-17 

condicionado que estavam avariados no PPG. Por fim, informou que já começaram a 18 

organizar a antiga sala da Biblioteca Setorial, que será destinada a uma sala 19 

Multimeios, conforme aprovado por esse Colegiado. 2. Aprovação da Ata da 108ª 20 

Reunião Ordinária do Consuni do ICHS - Posto em votação, foi aprovada com 21 

uma abstenção. 3. Progressão Funcional: A) Proc. 9.079/22 – docente Naara 22 

Lúcia de Alburqueque Luna, do DCS, de Professora Associada, Classe D, Nível 2 23 

para Professora Associada, Classe D, Nível 3; B) Proc. 5.805/22 – docente Annelise 24 

Caetano Fraga Fernandez, do DCS, de Professora Associada, Classe D, Nível 2 25 

para Professora Associada, Classe D, Nível 3; C) Proc. 9.067/22 – docente Marina 26 
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de Carvalho Cordeiro, do DCS, de Professora Adjunta, Classe C, Nível 1 para 27 

Professora Adjunta, Classe C, Nível 2; D) Proc. 84.132/21 – docente Alexander 28 

Martins Vianna, do DHIST, de Professor Associado, Classe D, Nível 2 para 29 

Professor Associado, Classe D, Nível 3; E) Proc. 3.547/22 – docente Karina Yoshie 30 

Martins Kato, do DDAS, de Professora Adjunta, Classe C, Nível 2 para Professora 31 

Adjunta, Classe C, Nível 3; F) Proc. 15.430/22 – docente Thereza Cristina Cardoso 32 

Menezes, do DDAS, de Professora Adjunta, Classe C, Nível 2 para Professora 33 

Adjunta, Classe C, Nível 3. Extrapauta: Proc. 6.088/22 – docente Luciane da Costa 34 

Moás, do DCJ, de Professora Associada, Classe D, Nível 2 para Professora 35 

Associada, Classe D, Nível 3. Após apreciação, os processos de Progressão 36 

Funcional foram postos em votação e aprovados por unanimidade. 4. Afastamentos 37 

do país: A) Proc. 13.359/22 – Solicitação de afastamento da docente Débora 38 

Franco Lerrer, do DDAS, no período de 25/11/2022 até 5/12/2022, para participar da 39 

XI Congresso da Alasru (Associação Latino-Americana de Sociologia Rural), que 40 

será realizado em Oaxaca, México, durante os dias compreendidos entre 27 de 41 

novembro até 2 de dezembro de 2022. Em votação, foi aprovado por unanimidade. 42 

5. Capacitação: A) Proc. 34.708/19 – aprovação dos relatórios de desempenho e 43 

relatório final referentes a 2021-2, do afastamento do país para cursar pós-dourado, 44 

no período de 01/02/2021 a 28/02/2022, na Université Toulouse Jean Jaurès – 45 

Toulouse – França, do docente Luís Eduardo Lobianco, do DHIST. Aprovado por 46 

unanimidade. B) Proc. 49.696/21 - Documentos finais e Relatório final referente ao 47 

Afastamento do professor Sergio Pereira Leite, do DDAS, ocorrido no período de 48 

01/10/2021 a 31/032022 para o pós-doutorado no exterior (estágio sênior), realizado 49 

no Institut des Hautes Études de l'Amerique Latine (IHEAL), da Université Sorbonne 50 

Nouvelle em Paris, França. Aprovado por unanimidade. 6. Disciplinas: A) Proc. 51 

24.373/22 – Criação da disciplina “Fundamentos da Expressão Gráfica I”, do 52 

DARTES; B) Proc. 24.386/22 – Criação da disciplina “Fundamentos da Expressão 53 

Gráfica II”, do DARTES; C) Proc. 24.394/22 – Criação da disciplina “Fundamentos 54 

da Expressão Gráfica III”, do DARTES; D) Proc. 22.795/22 – Inclusão da disciplina 55 

“TS195 - Fonética e fonologia da língua inglesa”, do curso de graduação em Letras, 56 

como optativa. Posto em votação, os processos foram aprovados por unanimidade. 57 

7. Grupos de Estudos e Pesquisas: A) Aprovação do Grupo de Estudos e 58 

Pesquisas sobre Pensamento e Intelectuais – GEPPI, do DCS; B) “Nós temos ou 59 

não temos direitos?” Antropologia e direitos entre caiçaras do 60 



 3 

Vale do Ribeira/SP. Docente: Carmen Silvia Andriolli. Financiamento: Faperj (bolsa 61 

JCNE); C) Revisitando a questão agrária brasileira: financeirização da terra e da 62 

agricultura e suas implicações no contexto recente (2000 – 2020). Docente: Sergio 63 

Pereira Leite. Financiamento: bolsa produtividade CNPq. 8. Concursos: A) Proc. 64 

19.682/22 – Concurso para professor efetivo na área de Ciência Política e 65 

Governança Ambiental, do DDAS. A senhora presidente apresentou ao Conselho os 66 

pontos e os planos de trabalho. A banca examinadora ficou composta pelos 67 

seguintes membros: como titulares: Antonádia Monteiro Borges – UFRRJ, Claudia 68 

Job Schmitt – UFRRJ, Peter Herman May – UFRJ, Cristina Losekann – UFES, Leila 69 

da Costa Ferreira – UNICAMP; como suplentes: Fabrina Furtado – UFRRJ, Jorge 70 

Osvaldo Romano – UFRRJ, Karina Yoshie Martins Kato – UFRRJ, Luiz Felipe 71 

Brandão Osório – UFRRJ, José Augusto Pádua – UFRJ, Carolina Milhorance - 72 

CIRAD-França, Marcela Vecchione Gonçalves – UFPA. Em votação, foi aprovado 73 

por unanimidade. B) Proc. 24.782/22 – Concurso para professor efetivo na área de 74 

Pensamento Social e Político Brasileiro e Latinoamericano, do DDAS. A senhora 75 

presidente apresentou ao Conselho os pontos e os planos de trabalho. A banca 76 

examinadora ficou composta pelos seguintes membros: como titulares: Christian 77 

Edward Cyril Lynch – UERJ, André Pereira Botelho – UFRJ, Mario Augusto Medeiros 78 

da Silva – UNICAMP, Jorge Osvaldo Romano – UFRRJ, Leonilde Servolo de 79 

Medeiros - UFRRJ; como suplentes: Marco Antonio Perruso – UFRRJ, Débora 80 

Franco Lerrer – UFRRJ, Jorge Gomes de Souza Chaloub – UFJF, Vera Alves 81 

Cepêda – UFSCar, Antonio da Silveira Brasil Junior – UFRJ, Eliane Veras Soares – 82 

UFPE, Simone Meucci – UFPR. Em votação, foi aprovado por unanimidade. 9. Proc. 83 

nº 27.000/22 - Mem. Elet. nº 26/2022-DARTES - Solicitação de duas vagas 84 

docentes 40h Dedicação Exclusiva para o curso de graduação em Belas Artes 85 

e Mem. Elet. nº 44/2022-DLC - Solicitação de duas vagas docentes 40h 86 

Dedicação Exclusiva para o curso de graduação em Jornalismo. A senhora 87 

presidente explicou que, conforme orientado na reunião passada, os departamentos 88 

que manifestaram interesse em solicitar vaga docente protocolaram seus pedidos e 89 

o ICHS irá juntá-los para seguir, para o CEPE, em um processo único. Os pontos já 90 

foram amplamente discutidos na 108ª reunião ordinária do Consuni. Por fim, em 91 

votação, foi aprovado por unanimidade. Após, a senhora conselheira CARMEN 92 

SILVIA ANDRIOLLI perguntou se ainda era possível inserir mais duas solicitações 93 

de vagas, o que foi esclarecido pela senhora presidente que não foi fornecido 94 



 4 

nenhum prazo pela administração superior. O que o ICHS vem discutindo nas 95 

últimas reuniões do Consuni, desde o momento que foi divulgada a notícia da 96 

chegada das vagas, é uma forma de se organizar e se adiantar, de modo que ao 97 

chegarem as vagas, as nossas solicitações já estejam organizadas e protocoladas. 98 

Logo, foi aberto à conselheira CARMEN SILVIA ANDRIOLLI para explicar as 99 

demandas do DDAS. Em sua fala, a senhora conselheira esclareceu que a demanda 100 

do DDAS seriam por duas vagas, sendo uma para o núcleo de Relações 101 

Internacionais e uma para repor a vaga do docente Héctor Alberto Alimonda, que foi 102 

perdida quando o docente faleceu, visto que ele era do regime CLT. Relatou a 103 

história do DDAS, salientando que quando iniciaram eram vinte docentes e que 104 

agora são apenas dezoito, pois perderam a vaga do professor Hector e um docente 105 

foi atender ao “núcleo duro de RI”, pois quando o curso foi transferido para o DDAS, 106 

um docente de RI decidiu ficar no Departamento de História. A senhora conselheira 107 

KARINA YOSHIE MARTINS KATO reforçou o pedido e explicou que pensaram a 108 

divisão em três núcleos, a saber: núcleo de RI, núcleo de Ciências Sociais e núcleo 109 

temático. Estão, no momento, finalizando a fase de transição e precisam consolidar 110 

o curso, precisam crescer. Disse que a pequena quantidade de docentes não 111 

consegue oferecer extensão como gostariam. Com a curricularização, estão ainda 112 

mais preocupados. Na situação atual, não conseguem pensar em consolidar uma 113 

pós-graduação de Relações Internacionais, por exemplo. O senhor conselheiro 114 

DANILO BILATE DE CARVALHO questionou o porquê das duas vagas solicitadas 115 

não serem para o curso de Relações Internacionais, no que foi esclarecido pela 116 

senhora conselheira CARMEN SILVIA ANDRIOLLI que o DDAS está defasado em 117 

duas vagas, ou seja, ao invés de crescer, estão regredindo. Explicou que precisam 118 

desse docente para fortalecer a graduação, especificamente os núcleos de Ciências 119 

Sociais e o temático do curso de RI, a atuação em LEC e as graduações de agrárias, 120 

nas quais os docentes do DDAS também atuam, e a pós-graduação, além de 121 

aumentar a oferta de extensão e de disciplinas optativas. Ou seja: a vaga atenderia 122 

o curso de RI nos núcleos de Ciências Sociais e temático, além das demais 123 

graduações onde o DDAS atua. A senhora conselheira LUENA NASCIMENTO 124 

NUNES PEREIRA indicou a necessidade de comparar a carga horária por docente. 125 

Acha imprudente a solicitação com esses argumentos. Acredita ser mais prudente a 126 

demanda por um docente de ciência política e um de RI. A senhora conselheira 127 

CARMEN SILVIA ANDRIOLLI justificou que as duas vagas de concurso para 128 
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cientistas políticos que este Consuni acabou de aprovar (ponto anterior da pauta) 129 

são vagas de reposição e que atenderão a graduação de RI e a pós-graduação, já 130 

que o único cientista político que o DDAS tem atualmente, prof. Caio Bugiato, não 131 

leciona disciplinas de Ciência Política e sim disciplinas do núcleo duro de RI: Política 132 

Externa Brasileira e Teoria das Relações Internacionais. O senhor conselheiro 133 

DANILO BILATE DE CARVALHO disse entender que a demanda é genuína, porém, 134 

como o Consuni é um conselho superior e delibera sobre os assuntos do ICHS, 135 

preferiria argumentar o pedido de duas novas vagas para o curso de RI, a fim de 136 

fortalece-los até na criação de uma pós-graduação, a reforçar um curso de pós-137 

graduação que, a seu ver, já está bem consolidado. Por fim, a senhora presidente 138 

pediu ao DDAS que encaminhasse toda a documentação de solicitação das vagas, 139 

bem como a exposição de motivos, por memorando, à Direção do ICHS, que, 140 

conforme feito com as vagas anteriores, irá protocolar um pedido pela direção do 141 

instituto. Ainda, esclareceu que como os pedidos do DLC e do DARTES já estão 142 

adiantados e aprovados, já seguirão como processo para o CEPE. 10. Edital da 143 

Eleição de Representantes dos Técnico-Administrativos junto ao 144 

Consuni/ICHS – Homologação. A senhora presidente explicou que a comissão 145 

eleitoral, ao montar o cronograma da eleição, percebeu que as datas cairiam no 146 

período de recesso. Então, achou-se mais prudente adiar as eleições para o início 147 

do próximo período. Contudo, para a categoria dos técnicos-administrativos não 148 

haveria essa restrição, já que mesmo no recesso, esses servidores continuam ativos 149 

na universidade. Assim, a senhora presidente aprovou ad referendum o calendário, 150 

demandando agora a homologação por esse colegiado. Após explicações, o edital 151 

foi posto em votação e homologado por unanimidade. 11. Editais da Eleição de 152 

Representantes dos Docentes e Discentes junto ao Consuni/ICHS – 153 

Aprovação. A senhora presidente apresentou ao Conselho os editais. Após, em 154 

votação, os editais foram aprovados por unanimidade. 12. Comissões do ICHS. 155 

Nesse ponto, a senhora presidente explicou aos Conselheiros que surgiu a 156 

necessidade de alterar a Comissão de Comunicação do ICHS. A atual coordenadora 157 

foi convidada para assumir a Assessoria de Comunicação da UFRRJ. Assim, a 158 

docente Alessandra de Carvalho, do DLC, foi convidada a assumir a Comissão de 159 

Comunicação do ICHS. Logo, foi posto em votação a inclusão da referida docente 160 

na Comissão e aprovado por unanimidade. Após, perguntou ao Conselho sobre a 161 

finalização da Comissão de Transição do ICHS. Em votação, foi aprovada a 162 
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finalização dos trabalhos e o dissolvimento da Comissão de Transição do ICHS por 163 

unanimidade. Por fim, a senhora presidente agradeceu o trabalho prestado pelos 164 

membros e ressaltou a importância da Comissão nesse período de transição do 165 

remoto ao presencial. 13. Criação do Departamento de Comunicação e Mídias – 166 

solicitado pela Coordenação de Jornalismo – solicitado pela Coord. de 167 

Jornalismo. A senhora conselheira ANA LUCIA VAZ iniciou sua fala informando que 168 

a necessidade da criação de um departamento de Comunicação e Mídias é uma 169 

avaliação comum dentro de Departamento de Letras e Comunicação, visto que as 170 

demandas do curso de jornalismo são muito diferentes das demandas do curso de 171 

Letras. Na prática, disse, já funcionam separadamente nas demandas do dia-a-dia. 172 

A criação do departamento visa o fortalecimento do curso. O senhor conselheiro 173 

JOSÉ CARDOSO FERRÃO NETO adicionou que há também o desejo pelo próprio 174 

espaço do curso. Muitas demandas estão surgindo que são muito específicas do 175 

curso de jornalismo, como as demandas infraestuturais dos espaços do PAP-176 

Comunicação e as condições para efetivo uso dos laboratórios do curso. Relatou 177 

que na maior parte das vezes os assuntos relativos ao curso de jornalismo são 178 

discutidos apenas no colegiado do curso, pois a reunião do departamento muitas 179 

vezes é tomada pelas demandas do curso de letras, que já é um curso muito grande. 180 

A senhora presidente explicou que o mais difícil é conseguir uma FG – Função 181 

Gratificada. Esclareceu que a criação de um departamento demanda a criação de 182 

uma UORG para esse novo setor e que isso, necessariamente, exige a distribuição 183 

de uma FG. Não é possível criar UORG sem uma FG atrelada a essa UORG. E é 184 

nesse ponto que reside o problema, pois a universidade já está com todas as FGs 185 

distribuídas. Narrou que as últimas solicitações desse tipo foram negadas no 186 

CONSU. O senhor conselheiro LUIZ FELIPE BRANDÃO OSÓRIO lembrou que 187 

também devem ser levado em consideração questões sobre secretário para o 188 

departamento, a distribuição da carga horária entre os docentes, já que alguns terão 189 

que assumir a função de chefia, etc. Disse que a reforma curricular pode ajudá-los a 190 

dar mais concretude ao pedido e a engajar os docentes. Já que internamente está 191 

bem resolvido, é preciso, para esse tipo de pedido, que se faça uma política externa, 192 

para que quando o pedido chegue ao CONSU, a base já esteja bem desenvolvida. A 193 

senhora presidente sugeriu que fosse aberto um processo e que este seja apreciado 194 

nas instâncias necessárias. Em paralelo, sugeriu que conversassem com a 195 

PROPLADI para mostrar a necessidade dessa demanda. Os conselheiros 196 
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solidarizaram-se com a solicitação e alguns relataram suas experiências negativas 197 

de quando muitos cursos estavam dentro de um mesmo departamento, chegando a 198 

abarcar mais de 100 docentes em um mesmo departamento. Por fim, ficou acertado 199 

que irão iniciar um processo de criação de um novo departamento para dar 200 

andamento ao pedido. 14. Discussão sobre o §1º do artigo 28 do Regimento das 201 

Unidades Acadêmicas – solicitado pelo DFILOS. O senhor conselheiro DANILO 202 

BILATE DE CARVALHO iniciou sua fala esclarecendo que sua intenção é provocar o 203 

Conselho a fim de solicitar alteração da redação do referido artigo, para que a 204 

Reitoria estabeleça diretrizes legais claras quanto à permissibilidade de que 205 

declarações por escrito devam ser inseridas em ata, uma vez que a ata deve 206 

discriminar apenas as manifestações ocorridas durante as reuniões. Justificou que 207 

no DFILOS tem sido frequente o uso do §1º do art. 28 para fazer inserir em ata 208 

declarações não feitas em reunião, com conteúdo, no mínimo, polêmicas. A senhora 209 

presidente respondeu que a ata deve refletir o que foi dito no momento da reunião. 210 

Pediu ao conselheiro que, primeiro, faça uma consulta à Secretaria dos Órgãos 211 

Colegiados para tirar a dúvida. Caso a SOC não responda, ou essa resposta não 212 

seja suficiente, o Consuni pode voltar a discutir esse assunto a fim de dar 213 

andamento no pedido de alteração da redação do texto. 15. Posicionamento do 214 

ICHS quanto à proposta da PROGRAD de reformulação do calendário – 215 

solicitado pelo DFILOS. O senhor conselheiro DANILO BILATE DE CARVALHO 216 

iniciou sua fala justificando a apresentação do ponto. A senhora presidente explicou 217 

que também não concorda com a alteração do calendário. Disse entender que as 218 

universidades federais possuem autonomia para definir seu calendário e que os 200 219 

dias constantes na deliberação é para regular as universidades particulares. Porém 220 

a UFRRJ parece não entender assim. Informou que fez uma fala sobre isso no 221 

CONSU, porém essa não é a instância certa para essas discussões. É o CEPE que 222 

delibera sobre o calendário acadêmico e, infelizmente, o CEPE aprovou. E a direção 223 

de instituto não tem acento no CEPE. Aproveitando o ensejo, solicitou aos 224 

coordenadores que participem mais ativamente das reuniões do CEPEA-CHLA, que, 225 

constantemente, vem sendo cancelada por falta de quórum. Ademais, o CEPEA-226 

CHLA está sem representante no CEPE, onde esses tipos de pontos são decididos.  227 

Alguns conselheiros perguntaram sobre como podem se candidatar à representação 228 

no CEPE, o que foi esclarecido pela presidência que basta informar seu interesse à 229 

secretaria do CEPEA-CHLA, que será apreciado em reunião e indicado ao CEPE. 230 
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Por fim, chegaram à conclusão de que não há mais o que ser feito para alteração do 231 

calendário de 2022.2, visto já estar aprovado em todas as instâncias. 16. Assuntos 232 

Gerais – O senhor conselheiro LUIZ FELIPE BRANDÃO OSÓRIO lamentou a perda 233 

do pai do conselheiro FELIPE SANTOS MAGALHÃES e sugeriu a plenária uma 234 

moção de apoio ao docente, no que foi aceito por unanimidade. Após, o senhor 235 

conselheiro ALEXANDRE LINHARES GUEDES pediu que a direção do ICHS solicite 236 

à Administração Central da UFRRJ um posicionamento sobre o término das obras 237 

relacionadas ao Hotel Universitário. Acredita ser uma demanda urgente, pois muitos 238 

docentes, inclusive os lotados no Curso de Belas Artes, necessitam desta oferta de 239 

estadia por parte da Instituição. A senhora presidente sugeriu ao Conselheiro que 240 

levasse essa questão ao Sindicato. No mais, não havendo nada mais a tratar, às 241 

dezesseis horas e cinquenta e sete minutos, a senhora presidente agradeceu a 242 

presença de todos e deu por encerrada a reunião. Para constar, eu, JÉSSICA 243 

ALVES DE OLIVEIRA SILVA FRANÇA, secretária do Consuni do ICHS, lavrei a 244 

presente ata, que depois de lida e aprovada, é assinada por mim e pelos que 245 

acharem conforme. 246 
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COORDENADOR CURS/POS-GRADUACAO - TITULAR

CoordCGCS (12.28.01.00.00.00.70)

Matrícula: 1865097

 (Assinado digitalmente em 09/06/2022 15:04 )
PAULO CESAR LONGARINI
ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO

PPHR (12.28.01.00.00.49)

Matrícula: 2157255

 (Assinado digitalmente em 09/06/2022 14:55 )
SIRLE BRUM DE OLIVEIRA GUIMARAES

ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO

DeptCJ (12.28.01.00.00.00.82)

Matrícula: 4299909

 (Assinado digitalmente em 09/06/2022 18:24 )



VINICIUS QUEIROZ GOMES
COORDENADOR CURS/POS-GRADUACAO - TITULAR

CoordCGBA (12.28.01.00.00.00.69)

Matrícula: 1357827

Para verificar a autenticidade deste documento entre em  informando seu número: https://sipac.ufrrj.br/documentos/
, ano: , tipo: , data de emissão:  e o código de verificação: 2299 2022 ATA 09/06/2022 3b26c66d43

https://sipac.ufrrj.br/public/jsp/autenticidade/form.jsf

