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Ata da Reunião Ordinária do Conselho do Departamento de História 

Dia 25.04.2017, 10h, Sala 217 

INFORMES 

a) Chefia: não houve informes. 

b) Congregação: não houve informes. 

c) Pós-Graduação: 

Mariana Vilaça informou que no dia 12 de maio, sexta-feira, das 9:30h às 12:30h, o PPGH 

promoverá evento nos moldes do Observatório da História. Divulgação será distribuída em 

breve. 

d) ProfHistória: 

Foi informado que haverá novo processo seletivo. A Unifesp vai manter 20 vagas para nova 

turma a ser iniciada em 2018. Sobre bolsas, o Diretor de Educação à Distância vai se manter 

30% de bolsas para os programas. O ProfHistória da Unifesp tem hoje 6 bolsas. 

e) Comissão Curricular de História: não houve informes. 

f) Comissão Extensão: não houve informes. 

g) Comissão de Pesquisa 

Bruno Feitler relatou problemas com revisão da Revista de Fontes, que está recebendo 

contribuições para 2017.1 e deverá ter o próximo número publicado em agosto. 

h) CMPH:  

Foi contemplado com uma bolsa BIG por 8 meses.  

Foi recebida doação de cerca de 1000 livros de Vavy Borges (Unicamp) para o CMPH.  

Foi feita uma chamada para alunos voluntários atuarem no CMPH. 

i) PET 

Foi informado que o PET tem a partir de agora 12 alunos com bolsa. Se algum petiano 

deixar o programa, será realizada nova seleção. 

j) Docentes: 

Antonio Neto informou que acontecerá um Fórum de Graduação na FFLCH/USP em 20 de 

maio, sábado, com o tema “Ensino de História à beira da falésia”. O objetivo é discutir os 

rumos da reforma do ensino médio e os seus desdobramentos para os cursos de graduação. 

Bruno Feitler visitou o prédio do arco e deu um relato sobre o estado das obras. 

Aparentemente o prédio será entregue no final desse mês de abril. Ocupação efetiva e uso 

são incertos até o momento. 

André Machado informou que a Adunifesp aprovou adesão à greve geral do dia 28 de 

outubro. 

k) Discentes: não houve informes. 

l) Técnicos: não houve informes. 
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ORDEM DO DIA 

1) Votação do parecer referente ao afastamento para pós-doc do Prof. Dr. Fernando Atique: 

APROVADO 

2) Votação do parecer referente ao afastamento para pós-doc do Prof. Dr. Luis Filipe Silvério Lima: 

APROVADO 

3) Votação do parecer referente ao projeto de pós-doc do Prof. Dr. Luigi Biondi: APROVADO 

4) Votação do parecer referente ao projeto de pós-doc da Profª Drª Edilene Toledo: APROVADO 

5) Apreciação e votação do relatório anual do Centro de Memória e Pesquisa Histórica: 

APROVADO 

6) Apreciação da Ata da Reunião de 21/03/2017: APROVADO 

7) Afastamentos de curto prazo, tal como segue em anexo: APROVADO 

8) Apreciação e votação da nova versão do Regimento do Departamento de História.  Decidiu-se 

pela correção do edital através de errata informando que são 4 membros docentes no Conselho do 

CMPH e alterando os mandatos discentes para 2 anos. No mais, a alteração para inclusão do 

ProfHistória e do Laboratório de Iniciação Científica em História foi APROVADA. 

9) Eleições para as comissões do Departamento: comissão eleitoral, cargos e comissões: A Chefia 

do Departamento fez um balanço das inscrições até o dia 25/04, dois dias antes do término do 

período de inscrições. Haverá necessidade de 28 pessoas vão compor o Conselho, incluindo a chefia 

do Departamento. 

 

 

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

Chefia do Departamento de História 


