
Ministério da Educação
Universidade Federal de São Paulo Campus Guarulhos
Escola de Filosofia, Letras e Ciências Humanas

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ELEIÇÕES PARA

REPRESENTANTES NO DEPARTAMENTO DE HISTÓRIA – 2018

A  Comissão  eleitoral  do  Departamento  de  História  expede  a  presente  instrução  para

disciplinar as eleições 2018 para Coordenações e Vice-Coordenações da Graduação, da Pós-

Graduação, complementar as vagas docentes e discentes nos Conselhos do Departamento, da

Comissão Curricular de História, do Centro de Memória e Pesquisa Histórica e de acordo com

o art. 2º do seu regimento:

“Art.2º §3º - As representações referentes ao Conselho, Comissões Permanentes, Centro de

Memória são eleitas por seus pares e constituídas por membro titular e suplente, em eleições

organizadas por comissão eleitoral nomeada pelo Conselho do Departamento”.

“Art.2º §4º- Nas representações de docentes, discentes e servidores técnico-administrativos,

os mais votados serão conduzidos aos assentos a serem preenchidos, mantendo-se os demais

na categoria de suplentes, por ordem de votação”.

1) Das Vagas

Cargo/Função Quant. Vagas Mandato
Coordenador do curso de Licenciatura em História 01 - Docente 2 anos
Vice-Coordenador do curso de Licenciatura em História 01 - Docente 2 anos

Coordenador do curso de Bacharelado em História 01 - Docente 2 anos
Vice-Coordenador do curso de Bacharelado em História 01 - Docente 2 anos
Coordenador do Programa de Pós-Graduação em 
História

01 - Docente 2 anos

Membro Docente do Conselho do Centro de Memória e
Pesquisa Histórica – CMPH

03 - Docentes 2 anos

Membro Docente no Conselho do Departamento 01 - Docente 2 anos

Membro Docente da Comissão Curricular de História -
CCH

02 - Docente 2 anos

Membro  Discente do Programa de Pós-Graduação em
História no Conselho do Departamento

01 - Discente 2 anos

Membro Discente do Mestrado Profissional em Ensino
de  História  em  Rede  Nacional  (ProfHistória)  no
Conselho do Departamento

01 - Discente 2 anos

Rua Estrada do Caminho Velho 333  -Cidade Nova - Guarulhos - SP
http://www.unifesp.br/campus/gua



Ministério da Educação
Universidade Federal de São Paulo Campus Guarulhos
Escola de Filosofia, Letras e Ciências Humanas

Membro Discente no Conselho do Centro de Memória e
Pesquisa Histórica - CMPH

01 - Discente 2 anos

2) Das Inscrições:

Os  candidatos  à  eleição  (membros do  Conselho,  CCH,  CMPH,  Coordenações  e  Vice-

Coordenações) deverão formalizar pedido de inscrição das 09 às 19 horas de 02 a 10 de maio

de  2018,  mediante  o  preenchimento  de  requerimento  anexo  a  este  edital,  que  deverá  ser

enviado  via  e-mail  (deptohistoria.unifesp@gmail.com)  ou  entregue  à  secretária  do

Departamento  de  História  no  horário  de  funcionamento  da  Secretaria  de  Atendimento  ao

Docente (Sala 06 Anexo). Não serão efetuadas inscrições após o período acima estabelecido.

3- Das Eleições

As eleições serão realizadas entre os dias 14 a 24 de maio de 2018, horário das 09h00 às

19h00.

A urna será instalada junto à secretária do Departamento de História (Sala 06 do Anexo).

A votação se fará por meio de cédula (Candidatos, Branco ou Nulo).

O voto será secreto, pessoal e intransferível, controlado por lista de presença.

4- Do Voto

1) Docentes: Candidatos de sua respectiva categoria.

2) Discentes: Candidatos de sua respectiva categoria.

5- Da apuração 

A apuração dos votos (aberta aos interessados) será realizada no dia 25 de maio de 2018 a

partir das 14h00 pela comissão eleitoral do Departamento de História.

Encerrado o escrutínio será feita a proclamação do resultado da votação.

6- Das disposições finais

Encerrada a apuração e divulgado o resultado serão tomadas as providências referentes aos

trâmites legais necessários às designações. A homologação do resultado pelo Conselho do De-
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partamento de História, pela  Câmara de Graduação, pela Câmara de Pós-Graduação e pela

Congregação, se fará nas primeiras sessões dessas instâncias realizadas após a apuração.

Questões pertinentes à eleição não abordadas nesse Edital ou no Regimento do Departamento

de História serão resolvidas pela Comissão Eleitoral.

Comissão Eleitoral – Dep. História
Prof. Dr. Bruno Guilherme Feitler

Prof. Odair da Cruz Paiva
Discente: Marcos Paulo Moraes de Melo
Secretária: Vilma Gama da Silva Castro
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ATRIBUIÇÕES

1) Art. 4º Cabe ao Conselho do Departamento: 

I - zelar pela qualidade das atividades do Curso; 

II - convocar o conjunto de docentes do curso para reuniões ordinárias, no mínimo duas vezes por

semestre, e extraordinárias, caso se faça necessário, além de organizar as consultas e eleições; 

III – propor a criação e extinção de disciplinas de graduação e pós-graduação; 

IV - propor alterações na grade curricular e estabelecer as equivalências pertinentes; 

V - propor a contratação de professores substitutos e visitantes; 

VI - opinar nos casos de afastamento de seus docentes e técnicos; 

VII - propor a realização de concursos para a carreira docente, definindo as prioridades e indicando a

composição das respectivas bancas examinadoras e o programa a ser observado; 

VIII - propor a realização de concursos para a Livre Docência, indicando a composição das respectivas

bancas examinadoras e o programa a ser observado; 

IX - propor a realização de concursos para Professor Titular, sugerindo a composição das respectivas

bancas examinadoras e o programa a ser observado; 

X – propor a criação de novos cursos de graduação e pós-graduação; 

XI - criar Comissões que integrem o Curso, quando julgar necessário para o desenvolvimento das

atividades que lhe competem; 

XII  -  exercer  os  demais  encargos  que  lhe  forem  atribuídos  pelos  Conselhos  superiores  da

Universidade; 

XIII  –  encaminhar  à  Congregação  da  sua  Unidade  Acadêmica  e  aos  Conselhos  Superiores  da

Universidade as decisões do Departamento que devem ser por eles homologadas; 

XIV - Gerenciar e acompanhar a execução dos recursos financeiros destinados aos Departamentos; 

XV – aprovar, homologar e/o alterar o presente Regimento, com quorum especial

2)  O  Centro  de  Memória  e  Pesquisa  Histórica é  um  órgão  complementar,  vinculado  ao

Departamento de História. A missão do Centro é coletar, recuperar, organizar e disponibilizar o acesso

a acervos dispersos, visando a apoiar o trabalho de pesquisa dos docentes e alunos vinculados ao

Departamento  e  historiadores  e  pesquisadores  em  geral,  bem  como  fornecer  treinamento  aos

historiadores em formação.

3) A Comissão Curricular de História tem como função coordenar as atividades relativas ao ensino

de graduação, tal como definidas pelo Conselho do Departamento, seguindo as normas do Conselho de

Graduação e de seu próprio regulamento.
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REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO – DEPARTAMENTO DE HISTÓRIA 2018

DOCENTE (COORDENAÇÕES, MEMBROS DOS CONSELHOS, COMISSÃO)

Eu,_______________________________________________________________________,

docente do quadro permanente  da Unifesp,  RG no _____________________, funcional  nº

________________, com exercício junto à Escola de Filosofia, Letras e Ciências Humanas –

Unifesp  Guarulhos  solicito  inscrição  como  candidato  à  eleição  para

_________________________________________________________________________ do

Departamento de História.

Nestes termos, pede deferimento.

Guarulhos, _____ de maio de 2018

____________________________________

Assinatura do requerente.

Telefone:_________________________

E-mail:___________________________
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ELEIÇÕES 2018 - DEPARTAMENTO DE HISTÓRIA

REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO (  DISCENTE GRADUAÇÃO)

Eu, _____________________________________________________________________

Matrícula  nr.  __________________,  aluno  regularmente  matriculado  no  curso  de

História na Escola de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da UNIFESP -  campus

Guarulhos venho mui respeitosamente solicitar inscrição como candidato à eleição

para representante discente no  ____________________ do Departamento de História.

Nestes termos, peço deferimento.

Guarulhos,          de maio de 2018.

Assinatura do Requerente

Telefone:                                             

E-mail:                                                  
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ELEIÇÕES 2018 - DEPARTAMENTO DE HISTÓRIA

REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO (  DISCENTE PÓS-GRADUAÇÃO)

Eu, _____________________________________________________________________

RG nr. ___________________, Matrícula nr. __________________, aluno do Programa

de Pós-Graduação em História da Escola de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da

UNIFESP -  campus Guarulhos venho mui respeitosamente solicitar inscrição como

candidato à eleição para representante discente no Conselho do Departamento de

História.

Nestes termos, peço deferimento.

Guarulhos,          de maio de 2018.

Assinatura do Requerente

Telefone:                                             

E-mail:                                                
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ELEIÇÕES 2018 - DEPARTAMENTO DE HISTÓRIA

REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO (  DISCENTE PROFHISTÓRIA)

Eu, _____________________________________________________________________

RG nr. ___________________, Matrícula nr. __________________, aluno do Mestrado

Profissional em Ensino de História em Rede Nacional (ProfHistória) da Escola de

Filosofia, Letras e Ciências Humanas da UNIFESP -  campus Guarulhos venho mui

respeitosamente  solicitar  inscrição  como  candidato  à  eleição  para  representante

discente no Conselho do Departamento de História.

Nestes termos, peço deferimento.

Guarulhos,          de maio de 2018.

Assinatura do Requerente

Telefone:                                             

E-mail:                                                  
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