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Às dez horas e sete minutos 1 

Auditório Paulo Freire, reuniu2 

da diretora, professora FLÁVIA BRAGA VIEIRA3 

Conselheiros:ALEXANDRE PINTO MENDES4 

CARMEN SILVIA ANDRIOLLI5 

JUNIOR, FABIANE POPINIGIS6 

FRANCISCO JOSÉ DIAS DE MORAES7 

GIOVANNI BOSCO BONDER8 

WILTON DA SILVA SANTOS9 

PEREIRA, LUIZ FELIPE BRANDÃO OSÓRIO10 

PORTILHO, MAURÍCIO HOELZ11 

VINÍCIUS QUEIROZ GOMES12 

VALDEVINO, ZENILDE NERY DA SILVA MELO13 

GRAZYELA LOPES DE LIMA14 

Verificada a presença de 15 

BRAGA VIEIRA, iniciou a reunião 16 

senhora presidente informou sobre a abertura da cantina do ICHS e a distribuição de 17 

novos projetores. Ainda, deu o informe sobre anotificação 18 

superior sobre o início da organização 19 

da Presidente Vargas. Salientou que estas obras estão sendo feitas para receber a 20 

infraestrutura necessária ao curso de graduação em Ed21 

modalidade à distância 22 

recebeu verbas rubricadas para sua implantação, as quais serão aplicadas no 12º 23 

andar para estabelecimento de um novo datacenter da Cotic (que apoiará o curs24 

mas também toda a UFRRJ) e das próprias instalações do curso. Não obstante, a 25 

administração superior nos informou que será possível com este recurso preparar 26 

 
Ministério da Educação 

Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro
Instituto de Ciências Humanas e Sociais

 
 

Ata da 113ª
doConsuni do ICHS, 

minutos do dia dois de setembro de dois mil e vinte e dois

, reuniu-se o Conselho da Unidade do ICHS

FLÁVIA BRAGA VIEIRA, e com a presenç

ALEXANDRE PINTO MENDES, ANTONIO JOSÉ DA SILVEIRA

CARMEN SILVIA ANDRIOLLI, CLÁUDIA BARBIERI, ELY CAETANO XAVIER 

FABIANE POPINIGIS, FÁBIO KOIFMAN, FELIPE SANTOS MAGALHÃES

FRANCISCO JOSÉ DIAS DE MORAES, GERSON RODRIGUES DA SILVA

GIOVANNI BOSCO BONDER, JONATHAN OLIVEIRA MONTEIRO

WILTON DA SILVA SANTOS, JÚLIA CARVALHO, LUENA NASCIMENTO NUNES 

LUIZ FELIPE BRANDÃO OSÓRIO, MARIA DE FÁTIMA FERREIRA 

MAURÍCIO HOELZ, SIRLE BRUM DE OLIVEIR

VINÍCIUS QUEIROZ GOMES, WAGNER ALEXANDRE DOS S. COSTA

ZENILDE NERY DA SILVA MELO. Compareceram também 

GRAZYELA LOPES DE LIMA e PAULO CESAR LONGARINI

Verificada a presença de quórumlegal, a senhora presidente, professora FLÁVIA 

BRAGA VIEIRA, iniciou a reunião pelo primeiro item da pauta. 

senhora presidente informou sobre a abertura da cantina do ICHS e a distribuição de 

novos projetores. Ainda, deu o informe sobre anotificação recebida da administração 

da organização de espaços nos 10º e 12º 

Salientou que estas obras estão sendo feitas para receber a 

infraestrutura necessária ao curso de graduação em Educação Especial 

modalidade à distância – que terá início no primeiro semestre de 2023. Tal curso 

recebeu verbas rubricadas para sua implantação, as quais serão aplicadas no 12º 

andar para estabelecimento de um novo datacenter da Cotic (que apoiará o curs

mas também toda a UFRRJ) e das próprias instalações do curso. Não obstante, a 

administração superior nos informou que será possível com este recurso preparar 
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dois mil e vinte e dois, no 

do ICHS, sob a presidência 

e com a presença dos Senhores 

ANTONIO JOSÉ DA SILVEIRA, 

ELY CAETANO XAVIER 

FELIPE SANTOS MAGALHÃES, 

GERSON RODRIGUES DA SILVA, 

JONATHAN OLIVEIRA MONTEIRO, JORGE 

LUENA NASCIMENTO NUNES 

MARIA DE FÁTIMA FERREIRA 

SIRLE BRUM DE OLIVEIRA GUIMARÃES, 

WAGNER ALEXANDRE DOS S. COSTA, WALTER 

Compareceram também JÉSSYCA 

PAULO CESAR LONGARINI, como ouvintes. 

senhora presidente, professora FLÁVIA 

pelo primeiro item da pauta. 1. Informes.A 

senhora presidente informou sobre a abertura da cantina do ICHS e a distribuição de 

recebida da administração 

e 12º andares doprédio 

Salientou que estas obras estão sendo feitas para receber a 

ucação Especial – 

que terá início no primeiro semestre de 2023. Tal curso 

recebeu verbas rubricadas para sua implantação, as quais serão aplicadas no 12º 

andar para estabelecimento de um novo datacenter da Cotic (que apoiará o curso, 

mas também toda a UFRRJ) e das próprias instalações do curso. Não obstante, a 

administração superior nos informou que será possível com este recurso preparar 
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também uma sala no 10º andar, a qual ficará sob administração da Direção do ICHS 27 

para uso de toda a Universidade.  . 2. Aprovação da Ata da 112ª Reunião 28 

Ordinária do Consuni do ICHS -Posto em votação, foi aprovada por unanimidade. 29 

3. Progressão Funcional: Proc. 34.219/22– docente Ivana Mendes Cardoso 30 

Barreto, do DLC, de professora Associada, Classe D, Nível 2, para professora 31 

Associada, Classe D, Nível 3; Proc. 22.584/22 – docente Tania Mikaela Garcia 32 

Roberto, do DLC, de professora Associada, Classe D, Nível 2, para professora 33 

Associada, Classe D, Nível 3; Proc. 93.268/21 – docente Simone Mattos Guimarães 34 

Orlando, do DLC, de professora Associada, Classe D, Nível 2, para professora 35 

Associada, Classe D, Nível 3; Proc. 37.890/22 – docente Carly Barboza Machado, 36 

do DCS, de professora Associada, Classe D, Nível 1, para professora Associada, 37 

Classe D, Nível 2. Após análise, os processos foram aprovados por unanimidade.4. 38 

Grupos de Pesquisa:“Conectividades - Laboratório de Estudos de Parentesco e de 39 

Família”, coordenado pela docente Alessandra de Andrade Rinaldi, do DCS. Em 40 

votação, foi aprovado por unanimidade.Extrapauta:“Desenhos Institucionais e 41 

Constitucionalismo Contemporâneo", coordenado pelo docente Alexandre Pinto 42 

Mendes, do DCJ. Em votação, foi aprovado por unanimidade.5.Apreciação do 43 

pedido de anuência para participação como colaborador do PPGF-UFRJ do 44 

prof. Danilo Bilate de Carvalho, do DFILOS. A senhora presidente explicou o 45 

ponto. Disse que anteriormente bastava uma declaração assinada pela chefia 46 

imediata liberando o docente para participar como colaborador do programa de pós-47 

graduação, porém, agora, a UFRJ está exigindo que essa anuência seja dadapelo 48 

conselho da unidade. Após, o senhor conselheiro FRANCISCO JOSÉ DIAS DE 49 

MORAES relatou sobre o PPGF-UFRJ, no qual ele também colabora. Posto em 50 

votação foi aprovado por unanimidade pelo Conselho. 6. Vagas Docentes:A) Proc. 51 

51.382/22 -Solicitação de vagas para admissão de pessoal docente 40 horas 52 

D.E., do DARTES;B) Proc. 50.694/22 -Solicitação de vagas para admissão de 53 

pessoal docente 40 horas D.E., do DDAS;C) Proc. 52.512/22 - Solicitação de 54 

vagas para admissão de pessoal docente 40 horas D.E., do DLC;D) Proc. 55 

50.377/22 -Solicitação de vagas para admissão de pessoal docente 40 horas 56 

D.E., do DHIST.A senhora presidente introduziu o ponto rememorando sobre o 57 

assunto que já vem sendo tratado há algumas reuniões. Lembrou que o mérito dos 58 

projetosaqui expostos já foram apreciados e aprovados anteriormente, demandando 59 

agora a apreciação dos projetos formalizados conforme a Chamada Pública 60 
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contidana Deliberação Nº 331/2022 - SAOC de 22 de julho de 2022. Após, passou a 61 

palavra às chefias de departamento que relataram seus processos. Após discussão, 62 

todos os processos de solicitação de vagas docente 40 horas com Dedicação 63 

Exclusiva expostosforam aprovados por unanimidade pela plenária. 7. Proc. 64 

52.050/22 - Apreciação do Plano de Trabalho do Setor: Secretaria Unificada da 65 

Área de História/ICHS.A senhora presidente explicou ao Conselho que, após a 66 

conversa que a Direção teve com os servidores técnicos-administrativos do ICHS e 67 

considerando todas as mudanças no regime de aferição de frequência que essa 68 

categoria vem sofrendo nos últimos meses, acreditam que o protagonismo das 69 

adequações para melhoria da qualidade de trabalho de cada um deve vir dos 70 

próprios servidores. Nesse sentido, disse estar muito feliz em trazer o primeiro 71 

projeto de unificação de secretarias do ICHS. Explicou que os servidores 72 

interessados trouxeram a proposta de unificação das secretarias da área de história. 73 

Após, passou-se a apreciação do plano de trabalho, que, em votação, foi aprovado 74 

por unanimidade pelo Conselho. Em seguida, as chefias imediatas das técnicas 75 

Alessandra de Castro Moreira, Cheila Freires Chaves e do técnico Paulo Cesar 76 

Longarini exprimiram suas satisfação e felicidade em trabalharem com eles, além de 77 

elogiarem e agradecerem toda a contribuição que esses servidores deram ao curso 78 

de História, seja na coordenação, departamento ou pós-graduação, exercendo 79 

sempre com primor e responsabilidade suas atribuições.  8. Proc. 52.032/22 – 80 

Apreciação do Plano de Trabalho do Setor: Portaria do ICHS/ICSA.A senhora 81 

presidente explicou o plano de trabalho da Portaria do ICHS/ICSA. Salientou que 82 

esse setor possui em exercício servidores de institutos diferentes, já que o ICHS e o 83 

ICSA dividem o mesmo prédio, mas que isso foi explicado no projeto. Em 84 

apreciação, foi aprovado por unanimidade.9. Plano de Desenvolvimento de 85 

Pessoas – solicitado pelo DDAS. Antes de passar a palavra ao solicitante do 86 

ponto, a senhora presidente fez uma breve introdução. Disse que o PDP é uma 87 

exigência do Ministério da Economia. A planilha é exatamente a mesma do 88 

Ministério e, portanto, tem campos que não se aplicam à universidade. Ademais, um 89 

ponto polêmico é o que se está entendendo como capacitação para os docentes. 90 

Segundo orientações da PROGEP, todas as atividades devem entrar, inclusive 91 

afastamentos para cursos e congressos, porém, esse não é o entendimento da Pró-92 

reitora. A senhora presidente também disse entender que esse tipo de afastamento 93 

faz parte do cargo docente e que não deveria entrar como capacitação. Contudo, o 94 
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ICHS incluirá no sistema tudo o que os setores enviarem. A senhora conselheira 95 

CARMEN SILVIA ANDRIOLLIdisse ser esse entendimento da UFRRJ que está 96 

deixando todos confusos. Expôs que o DDAS colocou todo tipo de afastamento, mas 97 

que esse tipo de política vai atravancando o trabalho do docente. A senhora 98 

conselheira FABIANE POPINIGIScorroborou com as falas anteriores. Disse ter a 99 

impressão de ser uma interpretaçãoequivocada que está “vindo de cima” e que a 100 

planilhanão tem nada haver com a realidade da universidade. Ademais, não é 101 

possível prever todo tipo de saída, pois existem editais que só vão ser publicados ao 102 

longo do próximo ano. O senhor conselheiro ALEXANDRE PINTO MENDES 103 

manifestou a diminuição da autonomia dos órgãos.  Disse que o governo está 104 

retirando das autarquias as funções da chefia e centralizando em sistemas do 105 

governo. Acredita que a UFRRJ deveria responder energeticamente, em seus 106 

assentos políticos, e defender que as universidades devam ter seus próprios planos 107 

de capacitação, pois possuem natureza diferente deoutrosórgãos. Nas 108 

universidades se produz ensino, pesquisa e extensão e isso deve ser levado em 109 

conta no planejamento. A senhora conselheira FABIANE POPINIGIS acredita ser 110 

esta uma discussão de base, e que deverá ser retomada. A interpretação coletiva de 111 

capacitação está sendo equivocada. Acredita que no próximo ano terão essa mesma 112 

questão e não poderão aceitar. 10. Ponto eletrônico e PGD – solicitado pelo 113 

DDAS.A senhora conselheira CARMEN SILVIA ANDRIOLLI solicitou maiores 114 

esclarecimentos sobre as 30h. Perguntou o que seria uma secretaria única. A 115 

senhora presidente respondeu aos questionamentos da conselheira. Acrescentou 116 

que os servidores que trabalhem na secretaria única precisam ter atividades afins, e 117 

que não se relaciona exatamente com o cargo da pessoa, mas com a função que ela 118 

exerce naquele setor. Ademais, para aderir ao setor 30h, lembrou que precisam ter 119 

no mínimo 3 pessoas. 11. Assuntos Gerais.Em assuntos gerais o senhor 120 

conselheiro FELIPE SANTOS MAGALHÃES noticiou o medo que os discentes estão 121 

tendo em formalizar denúncias. Nesse sentido, questionou o que seria uma 122 

universidade democrática e se os alunos estivessem cientes de seus direitos e 123 

deveres. Sugeriu que na semana de integração houvesse um dia em que se 124 

juntassem todos os cursos do ICHS para fazer essas discussões. A senhora 125 

conselheira LUENA NASCIMENTO NUNES PEREIRAdisse que na semana de 126 

integração dos cursos de ciências sociais há uma tarde em que é feita uma conversa 127 

com grupos do Sintur e da Adur. Sugeriu que essa proposta seja aberta a todos os 128 
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cursos e acrescentassem mais coletivos nessa conversa. O senhor conselheiro 129 

GIOVANNI BOSCO BONDERconfidenciou que tem sido um problema conseguir 130 

representação dos alunos. Amaioria só quer entrar e pegar o seu diploma. Disse que 131 

o DCE está sem gestão. Finalmente, a senhora presidente discorreu sobre a 132 

importância do conflito saudável, que é o que gera a mudança. Acredita que os 133 

coletivos são importantes para dar voz e força às causas. O mundo fora da 134 

universidade está muito no âmbito individual e isso vem sendo replicado aqui dentro. 135 

Foi sugerido então pela presidente, e acatado pelos conselheiros, que as 136 

coordenações de graduação mantivessem contato para organizar um ou mais 137 

momentos na semana de integração de forma a esclarecer os estudantes 138 

ingressantes sobre seus direitos, deveres e possibilidades de atuação coletiva na 139 

universidade. A presidente colocou à disposição das coordenações de curso a 140 

presença da Direção nestes encontros, caso as coordenações e organizações 141 

estudantis considerem relevante. No mais, não havendo nada mais a tratar, às doze 142 

horas e trinta e seteminutos, a senhora presidente agradeceu a presença de todos e 143 

deu por encerrada a reunião. Para constar, eu, JÉSSICA ALVES DE OLIVEIRA 144 

SILVA FRANÇA, secretária do Consuni do ICHS, lavrei a presente ata, que depois 145 

de lida e aprovada, é assinada por mim e pelos que acharem conforme. 146 
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