
 

 

            Universidade Federal de São Paulo 
            Campus de Guarulhos 

Escola de Filosofia, Letras e Ciências Humanas 

 
Ata da Reunião Ordinária do Conselho do Departamento de História 

Dia 21.08.2017, 10h, Sala 218 

INFORMES 
a) Chefia: 

Jaime Rodrigues relatou reunião realizada com Janes Jorge sobre espaços 

destinados ao Departamento de História. Das 3 salas de uso comum do 
Departamento, 2 foram trocadas pelo Laboratório de Arqueologia, sob a 
coordenação de Claudia Plens. Há ainda uma terceira sala, que ficará no 

prédio ao lado da portaria (sem previsão de entrega). 
Relatou-se também o problema com a sala do PET, que não comporta as 

atividades do programa. Por fim, Elaine Lourenço fez um breve histórico da 
divisão dos espaços desde 2015. Pela Chefia foi reiterado o pedido para que 
docentes enviem por e-mail o que deve ser divulgado para 

disponibilizarmos na página que o Departamento mantém no Facebook. 
b) Congregação: 

Sem informes. 
c) Pós-Graduação: 

Mariana Vilaça informou que a próxima reunião do PPGH acontecerá em 28 

de agosto. Além disso, relatou dificuldades decorrentes do afastamento da 
secretária que atende ao curso. 

d) Comissão Curricular de História: 

José Carlos Villardaga informou sobre o andamento das inscrições e 
preparativos para o Enade. Está para ser divulgado um calendário para a 

realização das monografias, lembrando que Monografia II não tem mais um 
único docente responsável, mas os próprios orientadores. Adiantou ainda 
que 16 de novembro será a data-limite para inscrever bancas no formulário 

e 14 de dezembro a data-limite para defesa de monografia no semestre em 
curso e para o lançamento das notas na Pasta Verde. Elaine Lourenço 
registrou que a Coordenação vai divulgar mapa das bancas. Elaine 

Lourenço pediu para que se elabore memorando da Chefia do 
Departamento para a Direção Acadêmica da EFLCH informando sobre a 

realização do Encontro Estadual de História da ANPUH-SP no campus, 
entre 3 e 6 de setembro de 2018, devendo constar que nesses dias não 
haverá aulas para que as salas estejam disponíveis para o evento. 

e) Comissão Extensão 
Sem informes. 

f) Comissão de Pesquisa: 
Bruno Feitler informou que a Revista de Fontes (nº 5) foi encaminhada para 
diagramação. Relatou preocupação com verba para futuras edições. 

g) CMPH: 
Maria Rita Toledo fez seleção para monitoria (1 com bolsa e 6 sem bolsa) e 
mantém 1 BIG. Está priorizando o trabalho com os livros para viabilizar a 

liberação da sala de consulta. Aguarda liberação da sala do CMPH que está 
sendo usada pelo TI. A Coordenação do CMPH está em tratativas com a 
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Biblioteca para integrar acervos do CMPH e Biblioteca, treinando os 

monitores na catalogação. 
h) PET: 

Jaime Rodrigues informou que o IntraPET será realizado na EFLCH no dia 

6 de outubro, nos três turnos. 
i) Docentes: 

Fabiano Fernandes informou que o Laboratório de Estudos Medievais está 
elaborando um guia de fontes sobre história medieval. Está se 
consolidando uma rede de pesquisa em estudos medievais. 

j) Antônio Simplício Neto cobrou informações sobre perspectivas de receber 
mobiliário para as salas. Pediu para que se cobre da direção um prazo para 
entrega de cadeiras para os gabinetes dos professores. 

k) Discentes: 
Não havia representante dos discentes na reunião. 

l) Técnicos: 
Sem informes. 

 

ORDEM DO DIA 
1) Homologação da eleição complementar dos membros de comissões realizada 

em junho 2017. APROVADA 

3) Afastamentos de curta duração de acordo com a tabela anexa. APROVADOS 

4) Espaços interdepartamentais e comitê gestor: foi examinado o estágio em que 
se encontra a formação de um comitê gestor para os espaços 

interdepartamentais, cuja minuta de regulamento vai circular entre os docentes. 

5) Concurso para professor substituto de História Medieval: Gilberto Silva pediu 
para indicar tempo de contratação por 2 anos no item 1.1 do edital, sendo o 

mesmo APROVADO. 

6) Apreciação da ata da reunião do Conselho do Departamento de 30/05/2017. 
APROVADA 

7) Sobre a realização do Encontro Estadual da ANPUH-SP em setembro de 2018 
na Unifesp/Guarulhos: Antonio Simplício Neto informou que há 11 colegas 
dispostos a participar da comissão de organização do evento, que acontecerá ao 

longo de 4 dias, de 3 a 6 de setembro de 2018. Relatou recomendações da 
ANPUH-SP no sentido de examinarmos o site do último encontro ocorrido em 
Assis. Ressaltou que será preciso definir quantas salas o evento vai efetivamente 

usar. Tema do encontro: “História e Democracia: precisamos falar sobre isso”. A 
comissão deverá tratar de diversos temas, como alimentação e hospedagem no 

centro de Guarulhos. 
 
Prof. Dr. Jaime Rodrigues - Prof. Dr. Denilson Botelho de Deus 

Chefia do Departamento de História 


