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Introdução:

O ano de 2023 chega com enormes desafios para o Brasil. O principal deles é restaurar a
democracia e construir os rumos para um país melhor. Com o ICHF não será diferente. Somos
um ponto sensível na estrutura universitária pública e temos nosso tanto de responsabilidades
para com as mudanças que queremos fazer em nosso país. Sendo assim, a nossa chapa ICHF +
Juntas resolveu apresentar candidatura à Direção do Instituto de Ciências Humanas e Filosofia,
com um conjunto de ações voltadas para a integração da nossa comunidade de estudantes,
técnicos/as, docentes e colaboradores/as, convidando a todos para o fortalecimento dos valores
democráticos na nossa instituição, para o desenvolvimento e divulgação da ciência das
humanidades e para a promoção de parcerias nacionais e internacionais. Sim, nossos planos
visam ações dentro e fora dos muros universitários.

Para o desenvolvimento desse plano, desenharemos alguns projetos e, para isso, contaremos
com a parceria de toda a comunidade do ICHF, das e dos técnicos, estudantes e docentes.
Queremos seguir de mãos dadas pela travessia democrática pela qual nosso país trilhará nesses
próximos quatros anos. Para dar o pontapé inicial, elaboramos um conjunto de temas e
iniciativas que não poderão faltar para um ICHF democrático, diverso e mais antenado às
mudanças científicas, tecnológicas e sociais do Brasil.

Confira nossa metodologia de trabalho e os eixos do nosso programa:

Metodologia

● Desenho de Projetos de pesquisa, extensão e gestão subordinados às diretrizes dos eixos
temáticos;

● Formação de comissões e grupos de trabalho mistos de caráter interdisciplinar para
apoiar cada projeto do ICHF, com a presença de estudantes, técnicos e professores;

● Elaboração do plano estratégico de gestão;
● Desenvolvimento de metodologias participativas;

Eixos do programa

1) Integração e convivialidade no ICHF
a) Entre os departamentos, cursos de graduação, programas de pós-graduação e núcleos

de pesquisa;
b) Com as demais unidades da UFF;



c) Com a cidade de Niterói, especialmente com a sociedade civil, governo, burocracias
e parlamento;
d) Com e entre as categorias profissionais, docentes e discentes e colaboradores;

e) Estímulo à criação de espaços do cafezinho & prosa nos departamentos e mais
espaços de socialização e convivência;
f) Maior apoio e integração dos discentes por meio dos projetos de Tutoria e
Monitoria dos diferentes cursos do ICHF e promoção de divulgação dos espaços e
horários de apoio.

Projetos Integra ICHF:
I) ICHF Memória da resistência
II) ICHF Mais ciência, mais saberes: Seminários mensais e anual do
ICHF que envolvam temáticas de pesquisa, temas sociais recentes em
debate, mercado de trabalho em ciências humanas
III) ICHF Conviva e apoie

2) Internacionalização
a) Convênios com universidades estrangeiras, fortalecendo as áreas das humanidades;
b) Fortalecimentos das redes acadêmicas internacionais;
c) Estímulo à publicação em revistas internacionais;
d) Participação e fomento de eventos internacionais;
e) Divulgação de editais, encontros e atividades internacionais nas redes do ICHF;
f) Parceria com os cursos de línguas estrangeiras da UFF;
g) Estímulo à interdisciplinaridade.

Projeto Internacionaliza ICHF

3) Investimento e financiamento
a) Ampliação do orçamento do ICHF;
b) Fortalecimento dos projetos coletivos que visam melhorias de instalações;
c) Captação de recursos públicos, via agências públicas federais, estaduais ou

municipais.
Projeto Gera mais

4) Diversidade e inclusão
a) Atenção para a inclusão de estudantes indígenas;
b) Fortalecimento de diálogo, do acolhimento e de políticas de integração de

estudantes LGBTQIA+, negres e de pessoas com deficiência;
c) Fortalecimento das ações afirmativas e de permanência de estudantes cotistas;
d) Parcerias com a coordenação de ações afirmativa da PROAES;
e) Campanhas informativas contra o assédio sexual e moral e promoção de canais de

escuta;
f) Acolhimento e orientação de demandas relativas à saúde mental.

Projeto: ICHF Diverso

5) Comunicação
a) Melhorias nas formas e canais comunicacionais internos e externos;
b) Investimento na divulgação de eventos e atividades via redes sociais, portais

eletrônicos; podcasts;
c) Agenda aberta da Direção;



d) Investimento em divulgação dos grupos de pesquisa do ICHF;
e) Criação de canal de escuta.

Projeto: ICHF Comunica  e o projeto ICHF na ESCUTA!

6) Cultura e extensão
a) Promoção de atividades e cursos de extensão, buscando a integração entre

cursos do ICHF e em articulação com outras unidades da UFF, bem como com
parceiros externos;

b) Elaboração de projetos que busquem financiamento para os projetos de
extensão do ICHF;

c) Desenvolvimento de projetos de extensão vinculados ao uso dos espaços
culturais da cidade de Niterói;

d) Organização de atividades que envolvam trabalhadoras terceirizadas;
e) Divulgação da produção do ICHF por meio de exposições, eventos culturais

articulados com os espaços de artes, exposições e cinema da UFF e de Niterói;
Projeto: ICHF cult e ICHF portas abertas

7) Transparência
a) Orçamentária;
b) Dos projetos;
c) Dos dados agregados acerca do perfil  social da comunidade do ICHF;
d) Das ações comuns e institucionais;
e) Dados da produção científica.

Projeto: ICHF em números

8) Participação
a) Dos movimentos e grupos culturais e políticos;
b) Dos colegiados do ICHF, das coordenações e pós-graduações;
c) Fortalecimento da representação departamental;
d) Canais de participação estudantil;
e) Comissões e grupos de trabalho.

Projeto: ICHF Movimenta

9) Estrutura
a) Melhorias na estrutura elétricas e eletrônicas  dos auditórios e das salas de aula
b) Revisão Normativa e Estratégica do ICHF (Regimento e Plano de desenvolvimento
institucional);
c) Melhorias no acesso à Internet;
d) Melhorias dos laboratórios estudantis e salas multimeios;
e) Criação dos espaços de alimentação no entorno dos prédios dos blocos P e O
f) Reocupação de espaços ociosos do Instituto.

Projeto:  Habita ICHF

10) Sustentabilidade
a) Estímulo a trocas e doações de equipamentos e livros entre estudantes;
b) Campanhas de conscientização sobre a coleta seletiva;
c) Melhorias no ecossistema: do paisagismo à jardinagem;
d) Organização das atividades econômicas sustentáveis do ICHF;
e) Fortalecimentos de projetos comunitários, coletivos que envolvam o ICHF e seu

entorno.
Projetos ECO ICHF  e Projeto Sucata eletrônica


