ATA DO CONSELHO DEPARTAMENTAL
No dia 27 de agosto de 2018, às 10 horas, foi realizada a reunião do Conselho do
Departamento de História na sala 218. Foram excepcionalmente convocados todos os
docentes e se deu início à apreciação da pauta com 22 presentes.
Foi aprovada por unanimidade a ata da reunião do Conselho Departamental realizada em
08/06/2018.
Foram aprovados os afastamentos de curto prazo tal como consta abaixo:
PERÍODO

DOCENTE

DESTINO

18-22/06/2018*

Lucília S Siqueira

PR

08-10/08/2018*

Patrícia T Santos

AM

23/08/2018*

Lucília S Siqueira

Santo André

24/08/2018*

Patrícia T Santos

Assis

29-31/08/2018

Glaydson J Silva

PR

30-31/08/2018

Patrícia T Santos

UFPR

05-08/09/2018

José C Vilardaga

RN

03-09 a 05/09/2018

Jaime Rodrigues

Argentina

03-08/10/2018

Elaine Lourenço

Argentina

17-19/10/2018

Renato R Silva

RJ

10-13/09/2018

Gilberto Silva

SC

25-27/09/2018

Gilberto Silva

Campinas

18/09/2018

Mariana Villaça

Niterói (UFF)

PERÍODO

DOCENTE

DESTINO

15-27/09/2018

Glaydson

Campinas

17/09/2018

Luís Ferla

RJ

05-09/08/2018

Max

Natal (UFRN)

* Ad referendum
Foram aprovados os nomes dos novos representantes do Departamento de História na
Comissão Própria de Avaliação.
Aprovado parecer do Professor Gilberto da Silva Francisco sobre o relatório de atividades
de pós-doutorado do Professor Glaydson José da Silva.
Aprovado Relatório do CMPH que também foi encaminhado à CEFIAI.
Sobre a realização do Encontro Estadual de História da ANPUH-SP, Antonio Simplício de
Almeida Neto reiterou apelo ao engajamento de todos os docentes no encontro, informando
sobre as últimas providências para sua organização.
Sobre a possibilidade de extinção das UCs de domínio conexo de Filosofia, discutiu-se o
assunto e, colocada em votação a proposta, decidiu-se por unanimidade pela extinção das
mesmas.
Sobre a curricularização da extensão, a Professora Lucilia Santos Siqueira alertou de sua
implantação implantado já em 2019.
O Professor Odair da Cruz Paiva informou que esse processo começou em 2014, com
determinação do Conselho Federal de Educação, no sentido de que 10% da carga horária da
graduação fosse transformada em extensão. Observou ainda que, em 2015, a Unifesp criou
a primeira comissão para examinar a curricularização da extensão. No final de 2017 o
campus Guarulhos começou a avançar mais no sentido de promover essa curricularização.
É preciso definir o que é a curricularização no nosso curso. Nem todas as UCs precisam ter
10% de curricularização da extensão. O Curso de História da Arte, por exemplo, elegeu
algumas disciplinas para fazer essa implementação. É preciso que o nosso Departamento
defina uma estratégia de implementação. O professor alertou ainda que não é possível
curricularizar horas de uma UC sem estar ligada a um projeto ou programa de extensão
vigente. Pode ser um projeto do departamento, de uma área ou de um professor. Consta
que, adotados esses procedimentos, haverá recursos da matriz Andifes para a extensão. Mas
por ora, não há obrigatoriedade de fazer a curricularização nas UCs – não por enquanto.

Está aberto um prazo, até 8 de outubro, para quem quer cadastrar um projeto ou programa
de extensão no site da PROEC, indicando a conexão com uma UC. Enquanto não se
implanta a matriz Andifes, os recursos para extensão virão dos cursos de extensão pagos em
outros campi, já que a EFLCH rejeita a possibilidade de cobrar por cursos de extensão.
Houve debate sobre o tema com a participação de vários docentes.
A Chefia determinou que os docentes apresentassem, até 28 de setembro de 2018, proposta
de atividades de extensão que possam ser curricularizadas, indicando qual o melhor
caminho para curricularização. O professor Odair Paiva se dispôs a examinar eventuais
propostas, projetos e/ou programas.
INFORMES
A Chefia do Departamento de História informou que tem uma página no Facebook e que as
pessoas cobram certificados de eventos realizados por docentes do departamento através
desse canal de comunicação.
A Chefia pediu para que as coordenações de graduação, do PPGH e do ProfHistória
conversem e se articulem quanto à próxima oferta de disciplinas.
Foi informado também que a CAEP tem uma nova coordenação: o professor Luis Teles, do
Curso de Letras.
A Coordenação do PPGH informou que ainda há recursos do Proap e que as inscrições para
a seleção terminam no dia 31 de agosto próximo.
A Comissão de Pesquisa informou que foi publicado um número novo da Revista de
Fontes.
A Coordenadora do PIBID-História, Professora Elaine Lourenço, informou sobre o início
das atividades do programa no campus. São 24 bolsas da CAPES para alunos e o programa
terá duração de um ano e meio.
A reunião foi encerrada às 12h30.

