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ATA DA 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DO 

DEPARTAMENTO DE HISTÓRIA DA EFLCH - CAMPUS GUARULHOS, 

REALIZADA EM 22 DE FEVEREIRO DE 2013. 

 
Ao vigésimo segundo dia do mês de fevereiro de dois mil e treze, com 1 

início às dez horas e vinte e oito minutos, na sala oito do Campus 2 

Guarulhos (Departamento Acadêmico), 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.: André 5 

Roberto de A. Machado, Antônio Simplício de Almeida Neto, Edilene T. 6 

Toledo, Fábio Franzini, Jaime Rodrigues, Lucília Santos Siqueira, Luis 7 

Antônio Coelho Ferla, Maria Rita de Almeida Toledo, Márcia B. Mansor 8 

D’Aléssio, Maria Luiza Ferreira de Oliveira, Mariana Martins Villaça, 9 

Maximiliano Mac Menz, Wilma Peres Costa; os representantes discentes: 10 

Alexandre Queiroz de Oliveira e Josiane Sampaio (em substituição a 11 

Giorgia), e a representante Tae: Eunice Cristina da Silva. Ausências 12 

justificadas dos conselheiros: Bruno G. Feitler, Samira Adel Osman, 13 

Fernando Gomes Mafra, Giorgia Burattini Saad Medeiros da Silva e 14 

ausência: Fabiana Schleumer, Patrícia Teixeira Santos, Paula Franco e 15 

Thomaz B. Gonçalves. Os docentes do Departamento de História foram 16 

convidados a participar da reunião e estavam presentes os profs. Drs: 17 

Ana Lúcia Lana Nemi, Carlos Augusto Ribeiro Machado, Fabiano 18 

Fernandes, Glaydson José da Silva, Márcia Eckert Miranda e Rosângela 19 

Ferreira Leite. Constatando-se “quorum” legal com 16 presentes, a Sra. 20 

Presidente iniciou a reunião: Informes. 1. Informes da Chefia: A 21 

profa.Maria Rita informou sobre a abertura de concurso público para 22 

contratação de docente em ensino de história pedindo inclusão de ponto 23 

de pauta para a composição da banca que deverá ser enviada para 24 

aprovação do conselho. Sobre o fluxo das monografias a profa. informou 25 

que  temos  mais ou menos 80 inscritos para defesa das monografias, 63 26 

estão habilitados e 33 confirmados  para defesa em março/abril. A CCH 27 

deve decidir sobre o restante das defesas de alunos já habilitados no 28 

período de maio/final do semestre. A CCH deverá trazer uma proposta 29 

para os outros alunos de monografia matriculados nesse curto 1o 30 

semestre de 2013, tanto para os novos ingressantes como para os 31 

antigos. Sobre o Projeto Erasmus Mundus (Convênio com a Universidade 32 

do Porto) a profa informa que este convênio possui um projeto chamado 33 

Economia Social (consiste na construção de um manual das 34 

comunidades com economia social), e que os coordenadores do projeto da 35 

referida universidade esperam a participação da Unifesp. A profa. informa 36 

ainda que fez a ponte inicial  mas que não pode dar continuidade à 37 

coordenação do projeto, e solicita aos interessados  que se organizem 38 
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para o agendamento de uma nova reunião via skype. 2- Informes da 39 

Congregação: A profa. informou sobre as eleições para Diretor Acadêmico 40 

e que na última reunião da Congregação, a Diretora Pró-Tempore Profa 41 

Conceição, chamou a atenção dos conselheiros pela falta de  regimentos e 42 

regulamento da congregação e de outras comissões, pedindo imediato 43 

retorno dos trabalhos dessas comissões ou a imediata substituição dos 44 

representantes das mesmas para que voltem a funcionar. Sobre a 45 

comissão de infraestrutura a profa. informou que houve uma reunião 46 

com a prefeitura de Guarulhos sobre terrenos e sobre as duas propostas 47 

da Comissão e do Depto de Engenharia: verificar com o proprietário do 48 

prédio próximo da ponte estaiada da disponibilidade do mesmo para 49 

aluguel e  construção de salas no galpão, comparação dos custos do 50 

aluguel. Enquanto isso não for decidido as obras não podem começar. 3- 51 

Informe da Pós-Graduação: A profa. Wilma informa que o processo 52 

seletivo foi ótimo, com excelentes candidatos e cortes de notas rigorosos, 53 

terminando com um total 25 alunos, e zero bolsas (Reuni). A pró-reitoria 54 

de Pós-Graduação está ciente e várias universidades foram afetadas 55 

(bolsas Reuni). A sugestão é tentar bolsas FAPESP com os alunos. A 56 

profa. Wilma informa que o processo para seleção 2014 será antecipado 57 

provavelmente a partir de agosto/2013. 4- Informes da CCH: O professor 58 

Fábio informa sobre o processo de reconhecimento do Curso Bacharelado 59 

e sobre o pedido que recebeu de esclarecimento do MEC sobre dois itens: 60 

NDE e presença da UC- Libras na grade curricular Bacharelado.  O 61 

professor informou que o NDE será implementado a partir de março/abril 62 

e com relação a libras a questão é que tem que constar na grade a opção 63 

de libras como optativa. Atualizaremos o PPP/Bacharelado com esta 64 

opção. 5- Informe da Comissão de Extensão: O prof. Odair informa que o 65 

Edital PROEXT está aberto. 6- Informes Comissão de Pesquisa: A profa. 66 

Rosângela informa que os seminários já voltaram e que o calendário 67 

ainda não está completo, de modo que essa Comissão ainda está 68 

recebendo as sugestões. Sobre a Revista de Fontes o Prof. Bruno pediu 69 

para dizer que a revista começará a funcionar tão logo a verba que foi 70 

solicitada chegue ao Depto para execução. O Prof. André Machado 71 

aproveita e informa aos presentes sobre a verba do depto e que os 72 

docentes podem pedir diárias e passagens para as bancas de defesas de 73 

monografia (o Diretor Administrativo Sr. Gilberto autorizou para casos 74 

extremante urgentes). 7- Informes do Centro de Memória: O Prof. Jaime 75 

informa que as bolsas FAP continuam, que a seleção foi encerrada e que 76 

os alunos começaram a trabalhar em março, bem como a estagiária e os 77 

bolsistas BIG.  Sobre a questão espaço físico o prof. informa que 78 

tínhamos recebido mais uma sala no galpão, porém a mesma está repleta 79 

de materiais de almoxarifado e continuamos com o problema de 80 
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infiltração de água na sala 09/CM. Sobre o processo da Escola de 81 

Piracicaba o prof. informa que  o processo agora será de doação e não 82 

comodato e que a Reitora terá que fazer um oficio pedido a doação ao 83 

Secretario de Educação do Estado. 8- Informes Gerais: O prof. Antonio 84 

Simplício informa sobre a realização do Fórum de Educação (GT Ensino 85 

de Historia/FEUSP). Sobre a sala SMUPH o prof. Max informa que está 86 

programado para os próximos meses a realização de mini-cursos, 87 

workshop e elaborando programas para os alunos do 1 ano, que poderão 88 

ocorrer nos horários intermediários, falando sobre fontes, por fim o Prof. 89 

André informa que as impressoras adquiridas serão instaladas nas 04 90 

salas de docentes para uso dos mesmos. 91 

Ordem do Dia:  92 

Item 1) Homologação dos afastamentos ad-referendum: A Sra. 93 

Presidente colocou em votação os afastamentos ad-referendum dos 94 

professores: Fabio Franzini (06 e 07 dez e 11 e 12 dez),  Ana Nemi (06 a 95 

09 nov), Maxmiliano Mac Menz (23 a 27 out), Andrea Slemian (31 out a 96 

03 nov e 26 nov a 01 dez), Rafael Ruiz (06 a 09 nov), Odair Paiva (14 nov 97 

e 06 e 07 dez),  Maria Luiza (27 a 30 nov), Márcia Barbosa (27 a 30 nov), 98 

Clifford Welch (27 a 30 nov),  Rosângela F Leite (03 e 04 nov),  Antonio 99 

Simplício (12 a 21 dez) e Maria Rita de Almeida Toledo ( 30 jan e 01 fev 100 

2013), aprovados por unanimidade.1.1) Afastamentos Docentes: A Sra. 101 

Presidente colocou em votação os afastamentos dos professores:Maria 102 

Rita A. Toledo (26 a 28 fev), Odair Paiva (25 a 28 fev), Luis Ferla (29 maio 103 

a 06 junho),  Bruno Feilter (24 a 27 março) e Márcia D’aléssio (19 a 21 de 104 

março), aprovados por unanimidade. Item 2) Calendário para eleições 105 

do Depto de História 2013:  A profa. Maria Rita informa que o Estatuto 106 

da Unifesp obriga que os chefes de depto permaneçam 03 anos no cargo e 107 

os demais cargos são 02 anos de mandato. A professora pediu que os 108 

conselheiros manifestassem interesse para compor a comissão eleitoral 109 

para formalizar o edital e as eleições. Nesta reunião as profas. Maria 110 

Luiza e Mariana se propuseram a compor a comissão eleitoral. Quanto a 111 

representação discente o conselheiro Alexandre verificará com os 112 

discentes do curso e caso ninguém manifeste interesse o mesmo comporá 113 

a Comissão Eleitoral. Item 3) Composição da Banca de Livre-Docência 114 

profa. Maria Rita: A profa. Maria Rita informa que defenderá neste ano a 115 

Livre-Docência e pede sugestão/propostas de possíveis nomes para a 116 

composição da banca examinadora (Lista pertinente ao tema).  A lista 117 

com os nomes para composição da Banca Examinadora será aprovada 118 

ad-referendum, pois será encaminhada para discussão on-line para 119 

votação. Item 4) NDE:  Após discussão sobre o Nde, foi aprovada a 120 

composição da mesma pelos membros da CCH. O Nde é órgão consultivo 121 

e não deliberativo, sendo composto por 05 docentes (sendo pelo menos 02 122 
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membros antigos da CCH e 03 membros da nova composição da CCH 123 

(após eleições 2013), com mandato de 03 anos e composição a ser 124 

definida pela CCH e informada posteriormente. Item 5) Apoio do 125 

Departamento de História no Colóquio sobre as missionações em 126 

África:A Profa. Patrícia solicitou apoio do Departamento ao colóquio 127 

sobre missionações em áfrica que acontecerá provavelmente em Portugal. 128 

Aprovado por unanimidade. Apareceremos como apoiadores do evento 129 

nas divulgações. Item 6) Eleição Direção do Câmpus Guarulhos 130 

(calendário para campanha dos candidatos): a profa. Maria Rita 131 

informa sobre calendário para as campanhas das duas chapas à Direção 132 

da EFLCH, sendo que devemos pensar o que queremos enquanto curso 133 

para os dois candidatos. Após ampla discussão acertou-se o dia 05 de 134 

março para apresentação e campanha das duas chapas, sendo os 135 

horários: 09h00 e 11h00. Item 7)Aprovação da ata da reunião 136 

anterior: A ata de 04 de outubro de 2012 foi aprovada sem ressalvas. A 137 

próxima reunião ficou pré-agendada para 12 de abril de 2013. Nada mais 138 

havendo a acrescentar a Sra. Presidente encerrou a reunião às treze 139 

horas e vinte minutos agradecendo a presença de todos. Para constar, eu 140 

Eunice Cristina, Secretária do Departamento de História, lavrei a ata que, 141 

depois de aprovada, será assinada pelos Conselheiros presentes. 142 

Guarulhos, 22 de fevereiro de 2013. 143 

André Roberto de Arruda Machado   ____________________________ 144 

Antônio Simplício de Almeida Neto  ____________________________ 145 

Edilene Teresinha Toledo    ____________________________ 146 

Fábio Franzini       ____________________________ 147 

Jaime Rodrigues      ____________________________ 148 

Lucília Santos Siqueira    ____________________________ 149 

Luis Antonio Coelho Ferla    ____________________________ 150 

Maria Rita de Almeida Toledo   ____________________________ 151 

Maria Luiza Ferreira de Oliveira   ____________________________ 152 

Maximiliano Mac Menz    ____________________________ 153 

Mariana Martins Villaça    ____________________________ 154 

Márcia Barbosa Mansor d’aléssio   ____________________________ 155 

Wilma Peres Costa     ____________________________ 156 

Alexandre Queiroz de Oliveira   ____________________________ 157 

Josiane Sampaio     ____________________________ 158 

Eunice Cristina da Silva    ____________________________ 159 


