
ATA Reunião do Conselho de Departamento de História 26 de fevereiro de 
2015 

 

INFORMES 

a.       Chefia (Anexos I e II) 

1.Prof.Glaydson comunicou e convidou os conselheiros para a audiência com a 

reitoria no dia 12 de março; 

2. O Conselho foi informado sobre a conversa da chefia com o arquiteto Pedro 

Rosseto sobre os espaços para o departamento no Pimentas; 

3. O Conselho foi informado sobre a conversa que a chefia teve com o Thomas, 

Chefe Administrativo acerca da verba para compra dos materiais em 2014, dentre 

eles os arquivos deslizantes para o Centro de Memória. No ano passado a Direção 

Acadêmica nos fez uma demanda para colocar em ordem de prioridade os materiais a serem 
adquiridos pelo Departamento. Com esforços de alguns professores como o André e Márcia 
Eckert foi realizada uma lista de prioridades. No total a Direção acadêmica tinha disponível 
R$100.000,00 dos quais 32.000,00 seriam destinados a compras dos materiais do Dept. de 
História. Contudo, embora tenhamos nos posicionado no mês de agosto passado quanto aos 
seis itens de nossa prioridade, a compra não foi efetuada até dezembro.  

4. A chefia informou acerca da reunião de Conselho do Departamento de Letras 

onde a chefia esteve presente para explicar a importância dos novos cursos, 

Arqueologia, Arquivologia e Museologia e que o Departamento de História foi 

solicitada conversas para possíveis trabalhos interdepartamentais com o Centro de 

Memória. 

5. A chefia informou que os professores Ana Nemi e Janes Jorge foram convidados 

a participar desta reunião de Conselho para poderem informar e participar das 

discussões que envolvem a CPPD e Comissão de Infraestrutura, uma vez que 

ambos são representantes nas referidas comissões. Ambos os professores 

justificaram sua ausência, sendo ainda que a Profa.Dra. Ana Nemi se posicionou 

via email no dia anterior sobre o item 4 da pauta no dia anterior. 

b.       Congregação (Anexo III) – sem informes. 

c.       Pós-Graduação 

O professor Fábio falou sobre o parecer indeferido para o Doutorado pela CAPES. Ele 
informou ainda que foi enviado recurso ao parecer mas que ainda não há respostas. 
Lembrou do sistema SUCUPIRA o qual deve estar pronto até o dia 16 de fevereiro e, para 
tanto, solicitou que todos os professores atualizassem seus currículos lattes. 

d.       CCH – sem informes. 

e.       Comissão Extensão – sem informes. 



f.        Comissão de Pesquisa – Foi informado que a comissão está esperando para a 

próxima semana as contribuições para o 2º. Número da Revista Fontes. Informaram ainda 
que a Profa. Dra.Márcia D’Alesio se prontificou a dar uma palestra acerca de seu pós-
doutorado no exterior. 

g.       Centro de Memória e Pesquisa Histórica – Centro de Memória e Pesquisa 

Histórica – informou acerca da mudança do acervo do IBEP/Cia. Ed. Nacional e que o 
estagiário do Centro de Memória teve de sair do estágio e que não pode haver substituição 
do mesmo, pois a Pró-Reitoria de Gestão com Pessoas suspendeu novas contratações. 
Razão pela qual o CMPH não poderá agendar, por enquanto, atendimento de consultas de 
pesquisadores". 

h.    PET – foi informado que os bolsistas já estão há três meses sem receberem suas 
bolsas e que, portanto, estão sem poder trabalhar nos arquivos fora da universidade. 

i.       Discentes – sem informes. 

j.         Técnicos – foi informado sobre o curso na reitoria acerca de termos de Referência, 

sobre a redistribuição interna dos funcionários, que a secretária Vilma Castro teve seu 
pedido de redistribuição indeferido e, por último, que dentre os seis setores que 
solicitaram entrar no esquema de trinta horas de trabalho semanal, cinco tiveram suas 
indicações aprovadas, apenas o setor de infraestrutura teve seu pedido recusado. 

  

ORDEM DO DIA 

1)      Aprovação da ata da reunião anterior (Anexo IV) - APROVADA 

2)     Aprovação dos afastamentos de curto prazo (Anexo V) – APROVADOS 

PERÍOD

O DOCENTE 
DESTIN

O 

16 a 19/12/2014* Márcia D’alessio UFSCar 

19/01 a 20/02/2015* Bruno G Feitler Paris 

27/01 a 20/02/2015* Andrea Slemian Paris 

01-04 a-31-05-2015* Rafael R Gonzalez Alemanha 

30/03/2015** Bruno G Feitler UFPR 

25-26/02/2015 Ma. Rita T Almeida Unesp Marília 

26 a 28/02/2015 Denilson B Deus UFPA 

18-20/03/2015 Bruno G Feitler Paris 

19-20/03/2015 Mariana M Villaça UFPR 



20 e 21/02/2015 Denilson B Deus UFSC 

18-21/04/2015 Elaine Lourenço UFMG 

16-23/03/2015 Julio M Naranjo Argentina 

23/03/2015 Lucília S Siqueira USP 

23-27/03/2015 Glaydson J Silva Unicamp 

23-27/03/2015 Claudia R Plens Unicamp 

18-21/04/2015 Antonio S Almeida Neto UFMG 

 

* ad referendum 

** datas retificadas 

 

3)  Estabelecimento de prazo para encaminhamento dos relatórios dos 
docentes que realizaram estágio de longo prazo no último ano e 
indicação de pareceristas – o Conselho de departamento estabeleceu que 
a partir da presente data os professores que tiverem afastamento de 
longa duração terão de submeter um relatório sobre suas atividades e 
pesquisa realizadas no período, dentro de 45 dias após a data de retorno. 

No caso dos afastamentos de longa duração aprovados antes do 
estabelecimento das normas do Departamento, foi estabelecido o prazo 
de 30 dias a partir desta reunião, uma vez que os três professores em 
questão já retornaram as suas atividades desde o começo do ano. 

Pareceristas dos relatórios indicados pelo Conselho: 

Profa.Dra. Márcia D’Alesio – parecerista Prof.Dr.Fábio Franzini 
Prof.Dr. Clifford Andrwe Welch – parecerista Prof.Dra EdileneToledo 
Prof.Dr. Julio Moracen Naranjo- parecerista Prof.Dr.Odair Paiva 
 
4) Adequação da regulamentação departamental para 
afastamento de longo prazo (Pareceristas internos para todos 
os projetos apresentados/Período sabático) (Anexo VI) – o 
Conselho de Departamento abriu para votação se aprovaria o mérito da 
questão ou apenas a discussão a posteriori sobre possibilidade de haver 
ano sabático é pertinente: 

Aprovação de discussão do assunto: 2 votos 

Aprovação do mérito da questão:9 votos 

Abstenções: 2    

5) Promoção à Classe D – Professor Associado (Anexo VII) – 



Sugestão de cada item passe a valer 25% e o Prof. Jaime sugere que a 
participação de em bancas de qualificação integre o item GESTÃO -
APROVADO 

6) Adequação do Regimento do Departamento (Inclusão formal do PET 
na representação do Conselho) (Anexo VIII) - APROVADO 

7) Constituição de Comissão eleitoral para organização de 
Consulta para as Coordenações do Departamento de História 
– Profa.Dra. Maria Luiza Ferreira de Oliveira e Profa.Dra. Mariana 
Villaça serão consultadas para constituírem a comissão. 

 

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

Chefia do Departamento de História 


