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Dia 09.11.2016, das 9h30 às 13h30, Sala Anfiteatro Jose Wasserman 5º andar do Edifício Otávio

de Carvalho Rua Botucatu, 740.

INFORMES
ANPUH-SP na EFLCH nos dias 3, 4, 5, 6 de setembro de 2018. Definida a data,

pleitearemos junto  às  chefias  de  departamento,  coordenações  de  cursos,
representações dos adjuntos e demais representantes da Congregação apoio
para a demanda de liberação dos espaços para sediarmos o evento. 

b) Congregação (Anexos I e II)
Demais seguiram pela lista

ORDEM DO DIA
1)  Debate com os candidatos à Direção Acadêmica da EFLCH (09h30-10h30)
Transferido para 16.11
2) Manifestações de interesse em afastamento de longo prazo – 2018 (Anexos IV
e  IV.2).  O  número  de  afastamentos aprovados  para  o  período  de 2018.2  e
2019.1 é de 03. Com um número maior de interesses manifestos (08) do que
de vagas disponibilizadas pelo Departamento (03), aprovou-se os nomes dos
colegas que seguem observando os critérios de desempate apontados no docu-
mento do departamento que regula os afastamentos de longo prazo. A lista a
seguir não tem efeito para o próximo período de afastamentos. 

1. André Machado – 2018.2 e 2019.1
2. Andréa Slemian – 2018.2 
3. Edilene Teresinha Toledo – 2018.2 e 2019.1
4. Fabiano Fernandes – 2018
5. Gilberto da Silva Francisco – 2018 
6. José Carlos Vilardaga – 2018.2
7. Luigi Biondi – 2018.2 e 2019.1 
8. Rosângela Ferreira Leite – 2018

3)  Solicitação de licença por 03 anos da Profa. Rossana Pinheiro (Anexos XVI –
XVII). O Conselho do Departamento tem ciência do direito de licença em ques-
tão, mas condiciona seu posicionamento a conversa a ser realizada entre a par-
te interessada, a chefia do departamento e a reitoria, no que se refere à garan-
tia de contratação de professor substituto.

4)  Conversão do afastamento de longo prazo internacional  do Prof.  Glaydson
José  da  Silva  para  afastamento  de  longo  prazo  nacional  (Projeto  e  novo
cronograma  anexos). Relações  entre  questões  identitárias  nacionais  e
interpretações de dados históricos e arqueológicos sobre a Antiguidade pelo
grupo de extrema direita francês Terre et Peuple (1999-2016). APROVADA

5) Mobilização estudantil

Prof. Dr. Glaydson José da Silva - Profa. Dra. Claudia Regina Plens
Chefia do Departamento de História
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