
Ata da Reunião de novembro de 2014 

 

Chefia:  

- Pracih – esclarecimento de que o Pracih foi vinculado ao PAD coordenação atribuiu a 
disciplina ao Prof. Janes e Rossana como decidido na última reunião de Conselho; 

- Novos cursos – Prof.Glaydson - comissão para os novos cursos. Anuência desta comissão e 
será votada na próxima reunião da congregação. Arqueologia/museologia/arquivologia -  estudo 
de viabilidade para ser incluído no PDI; 

- acordado com direção manifestação de interesse pelo curso de Direito, o diretor deve 
encaminhar o assunto na congregação, a escola fez uma carta de intenções para ser entregue no 
Consu. 

Pós-graduação: 

- devolução de verba Proap R$3.000,00 

Coordenação 

– Prof.Alexandre informa que houve workshop para discutir o campus zona leste - decisão dos 
novos cursos adequados; 

- curso de línguas paralisaram as atividades por falta de pagamento de bolsas dos tutores; 

Comissão de extensão 

Não se manifestou. 

Comissão de Pesquisa: 

- Prof.Bruno – informe da revista de fontes em breve lançara uma chamada para apresentação 
de trabalhos, aberta para graduandos,  

- Profa.Andrea chamada para seminários de 2015, querem sugestões de convidados; 

- Profa. Andrea - próxima jornada será em novembro de 2015 (proposta de que o tema de 2015 
seja Cultura Material), edital para tema da jornada  

- Prof. LF lembra que também estavam previsto seminários com os professores que estão 
retornando de seus pós-doutorados em 2015.  

g.       Centro de Memória e Pesquisa Histórica: 

- Editora Nacional – contrato e logística. 

h.    PET : 

- Profa. Marcia informou sobre o Encontro do PET de 2014. 



i.       Discentes 

-não se manifestaram. 

j.         Técnicos 

- Vilma informa sobre o andamento e a agenda dos setores dos funcionários que começarão a 
trabalhar no regime de 30 horas dos técnicos. Secretaria Acadêmica e Apoio Pedagógico já estão 
funcionando. Haviam cinco setores aprovados pela Comissão e Secretaria de Departamentos foi 
um deles. 

 ORDEM DO DIA 

1)      Aprovação da ata da reunião anterior – aprovada (Prof. Glaydson pede que os 
professores que tiverem necessidade de informações importantes constem na Ata para 
declararem para que coloquemos a informação); 

2)     Aprovação dos afastamentos de curto prazo – aprovados;  

3)   Aprovação do afastamento internacional da Profa. Maria Luisa da Oliveira 
(Anexos VI-VIII) – aprovado;  

- Prof.Glaydson retomou o caso de pedido de afastamento do Prof. Fernando 

Atique, sugere sua aprovação nesta reunião: aprovado. 

- Prof.Glaydson sugere que ele junto com o Prof. LF reformulem o regulamento 

do afastamento para a próxima reunião – aprovado pelo conselho. 

- Prof.Glaydson informa sobre o direito do professor de se afastar para 

capacitação no período de 4 meses e que este tópico deverá aparecer na 

reformulação do regulamento de afastamento do departamento. 

4)   Aprovação do Convênio Unifesp/Apesp (Desenvolvimento e aprimoramento 
do uso de tecnologia de Sistemas de Informações Geográficas (SIG) em 
investigações históricas – aprovado; 

– Prof. Ferla informa dos problemas enfrentados por de seu projeto contando 
acerca do novo convênio Unifesp/Apesp; 

- Para tentar solucionar o problema de falta de espaço no Arquivo do Estado 
houve algumas propostas e aprovada foi a de que o laboratório de IC cedesse o 
espaço para seu projeto.  

5)  Aprovação de regulamentos do curso: 

      -Regulamento do Curso de História (Anexo IX) – aprovado; 

     -Regulamento das UC’s Monografia I, II e Defesa (Anexo X) – aprovado; 

     -Regulamento da UC Patrimônio, Prática e Pesquisa (Anexo XI) – 
aprovado. 



 6)     Proposta de calendário das reuniões do Conselho em 2015 (Anexo II) – 1º. 
Semestre as quintas-feiras e no 2º.semestre as quartas-feiras: aprovada. 

 7)     Eletivas (Anexo III) – discentes propuseram a realização de eletivas em 
outros departamentos – não houve consenso entre os conselheiros.  

Propostas de encaminhamento: 

1 – Proposta da chefia e coordenação: interesse ou não em abrir o currículo: 6 
votos; 

2 - Proposta do Prof. Fabiano - constituição de núcleo de trabalho para pensar 
no formato de se abrir as eletivas: 15 votos; 

3 - Proposta de abertura de 3 eletivas alunos: 1 voto.  

8)  Aprovação da portaria que regulamenta a ABI – Proposições e 
encaminhamentos (Anexo IV) – proposta do Conselho: chefia escreverá a 
Prograd cobrando uma resposta à pergunta anteriormente enviada pela 
coordenação. O departamento não se posicionará antes da resposta da Prograd 
e da consulta ao Conselho Nacional de Educação sobre a questão – proposta 
aprovada. 

9)     Certificação de IC’s sem bolsa –Problemas nos prazos para solicitação de 
certificação. Proposta de certificação interna sem depender da Prograd – 
proposta aprovada. 

10)     Minuta do regimento do Laboratório de IC (Anexo V) – aprovada com 
as modificações apontadas pelos conselheiros. 

11)     Minuta da resolução específica para ética em pesquisas nas Ciências 
Humanas e Sociais (Anexo VI) – Encaminhamento: grupo para tratar desta 
discussão - o Prof. Jaime se disponibilizou a participar do grupo. 

 

Prof. Dr. Glaydson José da Silva - Profa. Dra. Cláudia Regina Plens 

Chefia do Departamento de História 


