Universidade Federal de São Paulo
Campus de Guarulhos
Escola de Filosofia, Letras e Ciências Humanas
Ata da Reunião Ordinária do Conselho do Departamento de História realizada em
dezenove de fevereiro de 2019 às nove horas na sala 217 do prédio Acadêmico.
Presentes: Denilson Botelho (Vice-Chefe do Departamento), Lucília Santos Siqueira, Antonio
Simplício de Almeida Neto, Mariana Martins Villaça, Maria Luiza Ferreira de Oliveira, Elaine
Lourenço, Alexandre Pianelli Godoy e Fábio Franzini
TAEs presentes: Vilma Castro e Patrícia Helena Gomes da Silva.
Representantes Discente da Graduação presentes: Julio Bueno e Cíntia Almeida.
Ausências justificadas: Jaime Rodrigues (Chefe do Departamento)
O Conselho do Departamento reuniu-se com a seguinte pauta:
1) Aprovação da ata da reunião do Conselho do Departamento de 22/10/2018 (Anexo I).
2) Aprovação dos afastamentos de curto prazo (Anexo II).
3) Aprovação do calendário de reuniões do Conselho Departamental, com mudança para as
terças-feiras, de modo a não coincidir com as reuniões da Câmara de Graduação e da CCH: 19
de fevereiro, 26 de março, 28 de maio, 20 de agosto, 22 de outubro e 26 de novembro.
4) Substituição dos Domínios Conexos Fixos de Filosofia para o ano de 2020
5) Apreciação da minuta sobre regulamentação dos cursos sequenciais da Unifesp (Anexo III).
6) Curricularização da extensão em "História Pública".
7) Apreciação do pedido de redistribuição do Prof. Iuri Cavlak (Anexos IV, V e VI).
8) Inclusão do(a) Coordenador(a) do PIBID-História/Unifesp entre os integrantes do Conselho
do Departamento de História com voz e voto.
Inicialmente, Denilson Botelho propôs uma inversão da pauta, no sentido de que o ponto 8 fosse
apreciado primeiro, de modo a assegurar a participação de Elaine Lourenço, Coordenadora do
PIBID-História/Unifesp, com direito a voz e voto. A inversão foi aceita, o ponto 8 foi colocado
em discussão. Foi aprovada a inclusão da Coordenação do PIBID-História com direito a voz e
voto neste Conselho Departamental. A alteração regimental deverá ser providenciada.
Retomada a ordem do dia, foi aprovada a ata da última reunião do Conselho do Departamento,
realizada em 22/10/2018.
Em seguida foram aprovados os afastamentos de curto prazo, tal como segue abaixo:
PERÍODO
DOCENTE
DESTINO

16 a 19/12/2018*

03-06/02/2019*

Glaydson e Elaine

para compor comissão para avaliação
de Reconhecimento de Curso
presencial na UNIVERSIDADE
FEDERAL DO OESTE DA BAHIA UFOB em Barreiras/BA

Glaydson e Elaine

para compor comissão para avaliação
de Reconhecimento de Curso
presencial na Faculdade Fernanda
Bicchieri em Belford Roxo/RJ
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PERÍODO

DOCENTE

10 a 13/03/2019

Elaine

25/02/2019
27/02/2019

Mariana Villaça

DESTINO
para compor comissão para avaliação
de Reconhecimento de Curso EAD na
UNIVERSIDADE CATÓLICA DE
PETRÓPOLIS - UCP, RJ.
para compor Banca de doutorado em
História na UFPR, em Curitiba, PR;
para compor Banca de mestrado em
História na UFMG, em Belo
Horizonte, MG.

*Ad referendum
Em referência ao ponto 3 da pauta, foram aprovadas as datas das 6 reuniões ordinárias anuais de
2019, tal como o Regimento do Departamento de História prevê e segue abaixo:
19 de fevereiro, 26 de março, 28 de maio, 20 de agosto, 22 de outubro e 26 de novembro.
Em relação ao ponto 4 da pauta, sobre a substituição dos Domínios Conexos Fixos de Filosofia
para o ano de 2020, realizou-se a respectiva discussão. Inicialmente Alexandre Godoy fez uma
breve exposição sobre o tema. Em seguida, Antonio Simplício de Almeida Neto pediu
esclarecimento sobre o que é Domínio Conexo. Alexandre Pianelli Godoy explicou e ressaltou
que Filosofia é um domínio conexo fixo, obrigatório. Elaine Lourenço complementou a
explicação sobre o Domínio Conexo. Alexandre Godoy ressaltou que não seria possível retirar
esta carga horária da grade curricular sem prejuízos para a consolidação do total previsto e que a
CCH fez uma proposta de dobrar a carga horária de Introdução aos Estudos Históricos,
vinculando as atividades do PRACIH à disciplina, para promover atendimento aos alunos. Fábio
Franzini observou que a área de Teoria não tem assumido sozinha essa disciplina e que não vê
problema nisso. Julio Bueno se manifestou favorável à proposta da CCH pela parte dos alunos.
Mariana Villaça levantou questionamento sobre termos dois docentes disponíveis para assumir
essa disciplina a cada semestre. Lucília acrescentou que seria necessário outros docentes
participarem do PRACIH. Concluídas as discussões, decidiu-se que não se vinculará a
ampliação da carga horária ao PRACIH, mas se registrará no projeto pedagógico do curso a
possibilidade de atuação no Pracih nessa ampliação de carga horária, com o devido
acompanhamento da CCH. Outras disciplinas no 1º ano também podem pleitear esse espaço de
tempo na carga horária ampliada de Introdução aos Estudos Históricos.
Em vista do ponto 5 da pauta, foi colocada em discussão a minuta sobre regulamentação dos
cursos sequenciais da Unifesp. Denilson Botelho ponderou sobre a definição de carga horária
nesses cursos. Mariana Villaça e Elaine Lourenço defenderam a importância dessa iniciativa.
Julio Bueno registrou que os alunos se sentem inseguros quanto à certificação em Patrimônio
Histórico, já que não sabem, segundo o representante discente, se terão certificado ou não.
Lucília Siqueira fez breve exposição sobre a certificação em Patrimônio. Elaine Lourenço
ressaltou que a certificação existe e está prevista no PPC. Denilson Botelho esclareceu que não
estava em votação se haverá ou não a certificação sequencial de Patrimônio, pois apenas se fazia
a apreciação da minuta do regulamento encaminhado ao Conselho. Por fim, Elaine Lourenço
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levantou a questão sobre quem deve certificar de modo operacional um curso sequencial que é
interdisciplinar, pois algum setor deve se responsabilizar pela emissão burocrática e operacional
do certificado. Afinal, não deve caber ao professor emitir certificado, mas sim à Unifesp, através
do seu sistema pelo qual o TI é responsável.
Sobre o ponto 6 da pauta, curricularização da extensão em "História Pública", Alexandre
Pianelli informou que vai elaborar uma proposta abrangente para o curso e disciplinas. Lucília
Siqueira e Alexandre Godoy, em nome da Coordenação, solicitaram que se realize uma reunião
extraordinária ainda em março para tratar desse e de outros assuntos urgentes no âmbito da
Coordenação, que necessitam do aval do Conselho Departamental. Para a definição da data
dessa reunião extraordinária, foi sugerido fazer consulta através do aplicativo Saravá, nos
moldes já empregados por André Machado.
Sobre o pedido de redistribuição do Prof. Iuri Cavlak, ponto 7 da pauta, houve unanimidade no
entendimento de que, não havendo código de vaga, não resta à Chefia do Departamento negar o
pleito.
Encerrada a apreciação da pauta, se passou aos informes.
A Chefia do Departamento compartilhou informação apresentada na última congregação do
campus sobre tratativas junto a Construtora para sanar vazamentos na laje do CMPH e
andamento do processo de contratação dos professores visitantes.
Julio Bueno, representante discente, solicitou que o Departamento de História divulgasse em sua
página o canal recém criado no Youtube intitulado “História, bar e lanches”. Denilson Botelho
orientou o representante discente a encaminhar o pedido por escrito, devidamente instruído com
as informações necessárias para que o Conselho aprecie a matéria como ponto de pauta na
próxima reunião, visto que o pedido não constava na pauta e não se tratava de um informe. O
representante apresentou ainda as seguintes informações atualizadas sobre a composição do
CAHIS, de acordo com a última eleição realizada:
Secretaria política - Gabriel Dias e Michelle Lima
Secretaria de organização - Luísa Guerra e Giulia Cristiano
Secretaria de Comunicação - Bianca Vanali, Marcela Testai e Sara Ferreira (Essas alunas ingressantes em 2018 ainda precisam ser aprovadas em Assembleia estudantil de História para compor
em definitivo a gestão atual do CAHIS)
Secretaria de Eventos - Lais Brunelli
Secretaria de Finanças - Matheus Pacaterra
Secretaria de Assuntos Acadêmicos - Lucas Stella e Ariana Rodrigues
Pela Comissão de Pós-Graduação, Maria Luiza Oliveira reiterou a importância das duas
reuniões que ocorrerão em 8 de março.
Pelo Coordenação do ProfHistória, Antonio Simplício Neto informou sobre os trabalhos
realizados na seleção para professor visitante, além de destacar a necessidade de planejar as
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atividades que os aprovados desenvolverão no âmbito do Departamento após a contratação que
se anuncia. Informou ainda que está aberto o credenciamento de novos docentes neste Programa.
Pela CCH, Lucília Siqueira informou que atendeu ao pedido dos representantes discentes no
sentido de tentar conversar com aluno que vinha apresentando conduta problemática. Contudo,
várias datas de reunião com o mesmo foram agendadas sem sucesso, haja vista que o aluno não
compareceu. Informou ainda que a transferência externa foi feita e voltou a lembrar que a
renovação do PPP precisa de uma reunião extraordinária do Conselho.
Pela Comissão de Biblioteca, Patrícia Helena da Silva informou que a Biblioteca já tem um
regramento de doações para o acervo e que a Direção do Campus aprovou 6 vagas de estágio
para catalogação que está em andamento.
Pelo CMPH, Maria Luiz Oliveira e Patrícia da Silva informaram que a chuva e infiltrações estão
danificando o acervo e inutilizando documentos. Registraram também que há uma estagiária
atendendo ao público todas as tardes e o Centro de Memória tem recebido visitantes, dentre os
quais destaca-se a visita de Angela de Castro Gomes, que veio pesquisar o acervo da Companhia
Editora Nacional. A coordenação do CMPH informou ainda que está aguardando o resultado do
Edital BIG e que há tratativas em andamento para catalogação do acervo no Pergamun. Por fim,
Patrícia Helena informou que foi orientada a registrar por e-mail e com fotos todas as
ocorrências de chuva que têm causado prejuízos ao CMPH, procedimento que ela tem adotado,
embora não mostre qualquer resultado efetivo. Maria Luiza Oliveira reiterou sua preocupação
com o estado das infiltrações. Denilson Botelho levantou a possibilidade de se agendar uma
reunião com a Direção do Campus para, junto com a Coordenação do CMPH, mais uma vez,
insistir na urgência de solução para esse problema.
Pelo PET, Denilson Botelho informou que, em breve, haverá seleção para novos integrantes.
Pelo LICH, Vilma Castro fez constar que há um edital aberto para seleção de bolsista.
Por fim, pelo PIBID, Elaine Lourenço informou que as atividades do Programa estão em curso e
abriu-se vaga para voluntário.
Às 11h55 a reunião foi encerrada.
Prof. Dr. Denilson Botelho
Vice-Chefia do Departamento de História

