
 

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO 

Escola de Filosofia, Letras e Ciências Humanas 
Rua do Rosário, nº 382 – Macedo – Guarulhos/SP – CEP: 07111-000 

Telefone: 11-3381-2000 - www.humanas.unifesp.br 

 

 

 

1/9 

 

 
 

 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DO DEPARTAMENTO 

DE HISTÓRIA DA EFLCH - UNIFESP CAMPUS PROVISÓRIO, 

REALIZADA EM 13 DE NOVEMBRO DE 2013. 

 

Ao décimo terceiro dia do mês de novembro de dois mil e treze, com início 1 

às dez horas e trinta minutos, na sala 201 do Prédio Acadêmico no 2 

Campus Provisório em Macedo, Guarulhos, reuniu-se o Conselho do 3 

Departamento de História, sob a presidência da Profa. Dra. Maria Rita de 4 

Almeida Toledo. Estavam presentes os conselheiros: Profs. Drs.: Andrea 5 

Slemian, Alexandre P. Godoy, André R. A. Machado, Antônio S. A. Neto, 6 

Bruno G. Feitler, Fabiana Schleumer, Fernando Atique, Julio Moracen 7 

Naranjo, Lucília S. Siqueira; Marcia Eckert Miranda, Maria Rita A. 8 

Toledo, Maria Luiza F. Oliveira, Samira Adel Osman; os representantes 9 

discentes: Jonathan Dias Portela, Michelle Aparecida S. Dias e a 10 

secretária executiva: Vilma G. S. Castro. Ausências justificadas dos 11 

conselheiros: Márcia B. Mansor D’Aléssio, Wilma Peres Costa e Patrícia 12 

Teixeira Santos. Constatando-se “quorum” legal com 16 presentes, a Sra. 13 

Presidente iniciou a reunião com os Informes:  14 

a. Chefia - O candidato aprovado, prof. Dr José Carlos Vilardaga, no concurso 15 

de História da América foi aprovado por unanimidade, com excelente 16 

desempenho. Teremos situação precária de infraestrutura elétrica e de 17 

informática até o início do ano de 2014 (sem telefone, sem orçamento de 18 

cabo de internet; sala da coordenação e chefia está sem interruptor). O prof. 19 

Julio queixou-se que a luz advinda da janela atrapalha apresentações de 20 

PowerPoint. A profa. Samira acrescentou que faz muito calor à tarde e 21 

questionou porque não trouxeram as cortinas blackout do campus 22 

Pimentas. A profa. Andréa informou que a palestra com a profa. Geneviéve e 23 

o prof. João Pimenta foi atrapalhada pelo barulho de um “tambor” na 2ª. 24 

Quadra. Para ela, as atividades de lazer não deveriam se sobrepor às 25 

atividades acadêmicas. A divisão das salas multiuso não foi 6/6 (uma para 26 

cada departamento) porque o Departamento de História já possui a sala do 27 

PET (Programa de Educação Tutorial) e a sala de Iniciação Científica, assim 28 
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Ciências Sociais tem a sala de Projeto e o VISURB - (Grupo de Estudos 29 

Visuais e Urbanos da Universidade Federal de São Paulo). O Departamento 30 

de História poderia ceder equipamento e mobília para as salas multiuso.  31 

b. Congregação - Prof. André Machado fez um breve relato da Congregação:  32 

1) A profa. Marineide estará afastada da vice-chefia entre 11/12/13 e 14/04/14.  33 

A profa. Magali Silvestre (Pedagogia) será a substituta no período. 34 

2) O Centro de Memória já pode dispor de duas salas no CEU para fazer a guarda mais 35 

adequada deste material que ficou nos Pimentas (como reserva técnica). Falei sobre a 36 

situação da Claudia, mas não obtive sucesso nisso até porque agora vai começar a 37 

discussão sobre a reforma do prédio antigo no Pimentas. Penso que talvez fosse o caso 38 

de realizarmos uma conversa conjunta com a Direção para ver se destrava essa 39 

história... 40 

3) A Comissão que estava preenchendo os formulários para solicitar novos espaços 41 

(inclusive no centro) para nossas atividades que não estavam contempladas no prédio 42 

provisório também apresentou seu parecer (recebemos esse material da profa Ana Nemi). 43 

Houve uma discussão acalorada por conta do termo "compra" para os prédios (ou 44 

terrenos) que fossem abrigar essa atividade. Foi aprovada a proposta da comissão, 45 

suprimindo a palavra "compra" para atender a demanda de espaços para acomodar 46 

grupos de pesquisa, demandas consolidadas, coisas que já existem e precisam de 47 

acomodação. 48 

4) Foi apresentado o calendário para rediscutir o PDI. Na reunião dessa semana, a pró-49 

reitoria de Planejamento apresentou um cronograma que fixava o dia 06 de dezembro 50 

como prazo final. A profa. Marineide pediu um prazo até março, mas ficou isolada nesta 51 

posição. O máximo que conseguiu foi prorrogar até 16 de dezembro. Em razão disso se 52 

fará uma reunião no campus com o pró-reitor de planejamento (provavelmente, terça-53 

feira, dia 12) com o objetivo de discutir como será essa revisão e tentar ampliar o prazo. 54 

Ficou estabelecido que será criada uma comissão do campus com um docente de cada 55 

departamento e igual número de TAEs e alunos. Após concordância dos colegas 56 

sugerimos o nome do Glaydson como representante do Departamento nessa comissão 57 

principalmente porque esteve bastante envolvido na elaboração da versão inicial do PDI.  58 

6) Foi discutida a proposta de calendário de 2014 elaborada pelo Conselho de 59 

Graduação com base na lei da Copa. Por este calendário, as atividades didáticas da 60 

graduação ficariam paralisadas durante a realização do mundial (12/06 a 13/07), com o 61 

primeiro semestre terminando em 23 de agosto e o segundo semestre se estendendo até 62 

16 de janeiro de 2015. A Congregação mandará cartas ao Consu e a Prograd, dizendo 63 
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que pretende fazer um novo calendário que não paralise totalmente as atividades 64 

durante a copa em razão das nossas excepcionalidades.  65 

7) Foi dado um informe sobre a falta de água no campus. O prédio provisório tem caixas 66 

de água em número que não comportam a nossa demanda. Estavam resolvendo isso 67 

com "carros pipa", mas um problema na bomba fez com que o abastecimento ficasse 68 

prejudicado. Ontem não havia água em parte alguma à tarde. Há a ameaça de 69 

suspensão das aulas, caso isso não se resolva. 70 

Prof. André acrescentou sobre estabelecer regulamento da Congregação e 71 

eleições. Profa. Samira comentou que a discussão do Regimento estava em 72 

fase final. 73 

c. Pós-Graduação - a profa. Rossana foi credenciada na Pós-Graduação e o 74 

PCN de doutorado para História continua no processo de credenciamento de 75 

11 professores na mesma linha de pesquisa de mestrado. A minuta da 76 

APCN foi aprovada para apresentar para Pró-Reitoria em reunião dirigida 77 

pela profa. Márcia porque a profa. Wilma está em licença médica. 78 

d. CCH (Comissão Curricular de História) - Decidiu apresentar proposta até o 79 

dia 15 do mês corrente sobre a distribuição das disciplinas para todo o ano 80 

letivo em vez de apenas o semestre subsequente (O Regulamento passa pela CCH e pelo 81 

Depto. O que seguirá para a Câmara e Congregação é o Regimento de Curso, que será atualizado com o 82 

regimento Prograd e da Escola). Pediu também sugestões para aula inaugural (já 83 

tendo recebido 5 indicações do prof. Fábio). Elaine (TAE) e a profa. Lucília 84 

ficaram à frente da revisão de horas complementares. Regulamento seguirá 85 

para aprovação na Câmara de Graduação e a seguir na Congregação. O 86 

acordo de cooperação com as escolas: Prof. Alexandre e prof. Antonio 87 

conversaram com o prof. Hélio da diretoria da GUARUNORTE para ampliar 88 

o convênio. Ele também é historiador e se sensibiliza com as preocupações 89 

do departamento de História com relação ao estreitamento dos diálogos com 90 

a Secretaria da Educação do Estado de São Paulo para a formação dos 91 

licenciandos, sobretudo com a preocupação de diretores e Departamento de 92 

História observarem o desenho do acordo de cooperação estabelecido. Para 93 

apresentar o desenho do acordo para os docentes da rede estadual de 94 

Guarulhos haverá a reunião dia 19.11 às 09h30min. Essa reunião também 95 

permite diferenciar o estágio obrigatório dos estágios remunerados pela 96 

Secretaria de Educação do Estado de São Paulo: Os estágios remunerados 97 
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são de outra natureza. A FUNDAP faz a seleção, aprova a partir do 3º 98 

semestre, mas conflita com a lei federal de só ocorrer da metade do curso 99 

em diante. Foi votado e aprovado dia 30/10/2013 o Regimento da CCH de 100 

2014 na CG (Câmara de Graduação) para revisar Regulamento do Curso. O 101 

que voltou da Procuradoria aumenta a carga horária. 102 

e. Comissão Extensão - Prof. Julio passou um documento com informes da 103 

Reunião no dia 23/09/13 104 

 105 

1. Presentes: Cliff (coordenador), Julio (vice coordenador), Mauricio (CAHIS), Odair 106 

(coordenador da Câmara de Extensão do campus de Guarulhos) - a comissão inteira. 107 

2. Pauta proposta 108 

Informes 109 

Atividades a propor 110 

a) Levantamento das atividades de extensão do colegiado 111 

b) Instigar maior vínculo entre pesquisa-extensão-ensino através do 112 

1) Cadastro da inclusão de alunos-professores da rede em nossas disciplinas 113 

2) Organização de acervos e coleções como projetos de extensão 114 

3) Classificando História oral e outros projetos de pesquisa na comunidade como 115 

extensão 116 

c) Nova gestão (devido pos-docs do coordenador e vice-coordenador em 2014) 117 

3. Informe do Coordenador da Câmara de Extensão do Campus de Guarulhos 118 

a) Resumo da história de institucionalização da extensão nos novos campi - 119 

descentralização 120 

b) Da construção de um regimento da política de extensão - aprovação no nível do 121 

campus 122 

c) Da formação de comissão no nível dos departamentos 123 

d) Os processos de trabalho da Câmara - História da Arte, Pedagogia, Eventos, 124 

Pimentas Lab das CS 125 

e) Necessidade de estimular debate sobre o lugar da extensão na vida acadêmica do 126 

departamento - porque sempre o primo pobre? Vamos cessar ou instigar/induzir a 127 

criação de projetos? 128 

4. Itens para ação 129 

a) Organizar uma Reunião informativa do departamento para debater as questões 130 

em 3e 131 

b) Realizar levantamento em 2a 132 

c) Pedir do Conselho do departamento orientações sobre item 2c 133 
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Sugeriu-se cadastrar a disciplina na Proex para ter gastos com transporte e 134 

comida de aluno. Ficou esclarecido que para isso não se pode usar verba do 135 

departamento.  136 

f. Comissão de Pesquisa – Informam que teve sucesso o pregão da Revista de 137 

Fontes; sobre os seminários de pesquisa agendados: dia 21/11 Elaine 138 

Nogueira Godsey; 05/12 Eduardo Morettin; 10/12 José Maia; 12/12 Debate 139 

sobre as biografia autorizadas; Quanto às passagens internacionais, o 140 

Diretor não assina como ordenador de despesas. Profa. Andrea disse ainda 141 

que era possível encaminhar pedidos de passagens e diárias nacionais. O 142 

projeto pedagógico prevê trazer pessoas em trâmite simples. Apesar dos 143 

dissabores é possível quando planejado com antecedência. 144 

g. Centro de Memória e Pesquisa Histórica - Profa. Márcia informou que o 145 

CMPH ainda está com tudo encaixotado na sala de dança. Sobre as duas 146 

salas no CEU para arquivo técnico do que está no galpão e que encaminhou 147 

minuta à Procuradoria. O “Scanner” estará à disposição tão logo a sala ao 148 

lado da lanchonete esteja pronta para uso. 149 

h. Discentes - O discente Jonathan repassou que na Assembleia de História 150 

discutiram as UC’s (Unidades Curriculares) relacionadas as eletivas com a 151 

CCH (História Indígena). A Comissão da Semana de História agradeceu a 152 

presença e colaboração. Solicitou a inclusão de glossário com as siglas 153 

utilizadas pelo departamento quanto a Estatuto, Regimento e Regulamento. 154 

Ordem do Dia: Item 1) Homologação dos afastamentos (ad-referendum): 155 

Patrícia Santos (03 a 05 out); Antonio (07 a 10 nov), Fabio Franzini (08 a 11 out 156 

e 05 a 08 nov), Luiz Ferla (09 a 31 dez), Luis Filipe (14 e 15 out), e Samira 157 

Osman (23 a 25 set), aprovados por unanimidade.1.1) Afastamentos futuros: 158 

A Sra. Presidente colocou em votação os afastamentos dos professores: 159 

Alexandre (06 a 09 mai 2014),  Fernando (25 a 30 nov), Clifford (15 a 25 out), 160 

Maria Rita (08 a 11 out) e Jaime (28 out a 02 nov), Samira (02 a 06 dez) 161 

aprovados por unanimidade. 162 

Item 2) Atas anteriores: ainda em confecção. 163 
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Item 3) Aprovação do calendário de inscrições para afastamentos de longo 164 

prazo em 2015 e 2016 - prof. André propôs um calendário único para as 165 

inscrições dos docentes que pretendem solicitar um afastamento por longo 166 

período (março para 2015 e outubro para 2016). Deverão juntar a 167 

documentação necessária e, obrigatoriamente, apresentar para uma agência de 168 

fomento. Após aprovado pelo departamento o processo deve ser encaminhar à 169 

CPPD (Comissão Permanente do Pessoal Docente) com quatro meses de 170 

antecedência. Se o projeto não tiver bolsa, será avaliado pelo Conselho do 171 

Departamento. Fica estabelecido o limite de três docentes por semestre. 172 

Proposta aprovada por unanimidade. 173 

Calendário para proposições: 174 

até 07/03/2014: devem fazer a inscrição aqueles que pleiteiam o afastamento em 2015. 175 

De 08/03/2014 a 31/10/2014: inscrições daqueles que desejam se afastar por longo período 176 

em 2016. 177 

Item 4) Estágio em Patrimônio - A profa. Lucíola apresentou algumas 178 

dificuldades na realização dos estágios supervisionados em Patrimônio e 179 

solicitou que a discussão da permanência ou exclusão do Estágio 180 

Supervisionado em Patrimônio nos PPPs fosse discutida pelo Conselho. O grupo 181 

de docentes da área é a favor de não implementarmos o Estágio Supervisionado 182 

e, neste momento, pleiteia aumentarmos as horas de Atividades 183 

Complementares em Patrimônio para 100. A profa. Andrea perguntou se estágio 184 

supervisionado em patrimônio está na grade e quem entrou em 2011 fará 60 185 

horas desta UC no mínimo com a empresa. Profa. Lucília sugeriu aumentar 186 

horas complementares em cada UC de patrimônio, a cada dois anos haveria 187 

uma atividade multidisciplinar. Viagens, reuniões e outras contingências 188 

forçam retirar a UC da PPP (Projeto Pedagógico - grade). Não conseguimos 189 

firmar convênios em museus e arquivos. Não são passíveis de convênio para 190 

estágio. A profa. Maria Rita esclareceu sua própria experiência com as duas 191 

reformas curriculares que foram feitas, argumentando que há um esforço muito 192 

grande em garantir que as instituições/empresas admitam nossos alunos sob 193 

estágio e que a área de Patrimônio seja valorizada e produza os frutos 194 

esperados por todos. Para tanto, lembra que essa política de fortalecimento da 195 

área foi implementada em dois momentos: 1º Momento: para ter certificação 196 

interna; 2º Momento: oficializar a disciplina de estágio na área para garantir a 197 
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aprovação interna, por parte da Procuradoria, dos convênios com órgãos 198 

governamentais, federais, entre outros. Lembra também que tivemos que 199 

passar por um périplo bastante custoso (por exemplo: a luta para retirar uma 200 

disciplina eletiva do bacharelado; e depois, para incluir o estágio em 201 

patrimônio). Ainda esclarece que 202 

1) Desde que a reforma de inclusão do estágio foi aprovada pelo CG, passou a constar do edital de 203 

ingresso dos alunos na Universidade: eles têm o direito de fazer o estágio/obrigação. E nós, temos 204 

que oferecer o estágio de qualquer modo. Ou seja, os alunos que ingressaram desde 2011 e que 205 

querem a certificação em Patrimônio devem cursar o estágio. Não há nenhuma possibilidade de 206 

alterar isso agora. 207 

2) Caso o Estágio seja retirado da grade, essa regra só valerá para os que ingressarem após a sua 208 

aprovação no CG. Além disso, deve constar da reforma um plano de adaptação da grade curricular 209 

para os ingressantes dos anos anteriores, aprovada pelo CG. 210 

3) Como já expliquei em mensagem anterior, isso é uma reforma curricular importante porque exclui 211 

horas formativas. Toda a reforma que exclui horas formativas deve ser justificada academicamente 212 

e não pelas contingências, sejam elas quais forem. 213 

- Para se realizar a reforma, deve haver um parecer formal da CCH aprovando a retirada, com o apoio de 214 

2/3 dos conselheiros - se não me engano -, indicando as razões acadêmicas da proposta da reforma.  215 

- Esse documento aprovado na CCH deve seguir para o Conselho para ser aprovado nessa instância. Só 216 

então segue para o CG. 217 

- Por fim, a reforma curricular deve ser aprovada no CG. Como vêem, não adianta correr com isso esse 218 

ano porque o edital do SISU/Enem já foi publicado há muito. Esse cronograma deve ser projetado 219 

para o ano que vem. 220 

A professora sugeriu que se verificassem as formas de supervisão adotadas em 221 

outros cursos da EFLCH, como no PPP de Pedagogia, e ainda a adoção de 222 

outras soluções internas com acordos Centro de Memória, a Vila Clementino, o 223 

Arquivo do Estado para que os alunos possam cumprir o estágio em 224 

Patrimônio. Foram discutidas as dinâmicas de funcionamento dos estágios em 225 

Licenciatura. Em favor do fim da disciplina o Prof. Fernando Atique 226 

argumentou que o MEC quer extinguir habilitações (a exemplo da Biomedicina). 227 

Ainda destacou que o estágio reduzido ao Centro de Memória não seria 228 

suficientemente amplo e o Historiador em formação não vivenciaria o aspecto 229 

amplo desenhado pelo curso. Profa. Lucília argumentou que achava difícil 230 
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Implementar o projeto que foi redigido, encaminhado e, para ela tinha 231 

desaparecido. Profa. Andrea que não são 120 alunos por semestre e poderia 232 

haver, talvez, um plano intermediário de adaptação. Foi lembrado ainda que 233 

para a reforma com PPP novo com vários formulários até para mudança de 234 

nome da UC, redistribuição de horas etc., provar que há perda com a alteração; 235 

não colocar mais horas. Um exercício projetista que não invadisse uma 236 

disciplina. Quais os pré requisitos. A profa. Maria Rita sugeriu à CCH que 237 

conversasse com profa. Isabel Medeiros apresentando os problemas na 238 

implantação de estágio para vislumbrar possíveis soluções em sua 239 

implementação. A secretária Vilma (pela experiência vivida no setor de estágio) 240 

acrescentou que eram dois documentos diferentes: o de Acordo de Cooperação 241 

para Estágio Obrigatório e o Contrato de Estágio Remunerado e que 242 

encaminharia a documentação vigente do curso de Filosofia, devidamente 243 

autorizada pela Coordenadora Izilda, para análise do CCH e sanar as 244 

dificuldades da profa. Lucíola motivada pelas dificuldades de implementação 245 

dessa disciplina. 246 

Item 5) GT de Monografia: A discussão ficou para o final da reunião, mas não 247 

deu tempo. 248 

Item 6) Regimento da EFLCH: Profa. Andrea informou “como sabem, esse 249 

assunto está na pauta do Conselho para que todos tomem conhecimento das 250 

diversas posições sobre a questão.” Pediu que todos lessem a minuta que 251 

encaminharia novamente à lista. Adaptações na ata do corpo discente (não 252 

entrou técnicos no regimento) a próxima reunião terá eleição (na semana que 253 

vem) para o CCH, Câmara. Insistem em ter recurso das decisões da 254 

Congregação. Tá previsto a criação de Câmaras e tá assento previsto na 255 

Congregação. 256 

A profa. Samira indicou os nomes da CCH para o NDE (Núcleo Docente 257 

Estruturante), conforme ato de nomeação dos membros em anexo, com um 258 

professor de cada área. Em caso de visita do MEC continuaria 259 

temporariamente.  260 

A Sra. Presidente encerrou a reunião às 13h50min agradecendo a presença de 261 

todos. Nada mais a acrescentar pela qualidade de secretária executiva Eu, 262 
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Vilma Castro, lavrei a presente ata que, depois de aprovada, será assinada 263 

pelos presentes.  264 

Guarulhos, 13 de novembro de 2013. 265 

Alexandre Pianelli Godoy     ____________________________ 266 

André Roberto de Arruda Machado   ____________________________ 267 

Andrea Slemian      ____________________________ 268 

Antônio Simplício de Almeida Neto   ____________________________ 269 

Bruno Guilherme Feitler    ____________________________ 270 

Fabiana Schleumer      ____________________________ 271 

Fernando Atique      ____________________________ 272 

Jonathan Dias Portela    ____________________________ 273 

Julio Moracen Naranjo    ____________________________ 274 

Lucília Santos Siqueira    ____________________________ 275 

Marcia Eckert Miranda    ____________________________ 276 

Maria Luiza Ferreira de Oliveira   ____________________________ 277 

Maria Rita de Almeida Toledo   ____________________________ 278 

Michelle Aparecida S. Dias    ____________________________ 279 

Samira Adel Osman     ____________________________ 280 

Vilma Gama da Silva Castro   ____________________________  281 


