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
Dia 20.08.2019, 10h, Sala 217
Presentes: Docentes Bruno Guilherme Feitler, Elaine Lourenço, Fábia Barbosa Ribeiro, Glaydson José da Silva,
Jaime Rodrigues, José Carlos Vilardaga, Lucília Santos Siqueira, Márcia Eckert Miranda, Mariana Martins Villaça,
Renato Rodrigues da Silva Discentes: Bruna Novais Prado, Gabriel Dias de Menezes, Lucas de Oliveira Stella,
Samara Akemi Saraiva. Bibliotecária Patrícia. Secretária Vilma. Ausências Justificadas: Antonio Simplicio de
Almeida Neto, Fabiana Schleumer, Fábio Franzini, Gilberto da Silva Francisco, Patrícia Teixeira Santos, Wilma
Peres Costa.
1) Apreciação da ata da reunião do Conselho do Departamento de 28/05/2019 (Anexo I) APROVADA
2) Apreciação dos afastamentos de curto prazo: APROVADO como segue abaixo:

PERÍODO

DOCENTE

DESTINO

04-14/06/2019*

Fábia Ribeiro

UNILAB

24-26/06/2019*

Elaine Lourenço

UFA

27/06/2019*
30/08-12/09/2019*

Claudia R Plens

Campinas
Portugal

15-20/07/2019*

Fabiana Schleumer

Portugal

14 a 20/07/2019*

Ana L L Nemi

ANPUH-PE

16-22/07/2019*

Patrícia T Santos

India

13-20/07/2019*
08/08/2019*
02/09/2019
03-07/09/2019

Fernando Atique

Espanha
UFF
UNB
UFMG

30/08/2019

Janes Jorge

UPE

08-10/09/2019

Bruno G Fleiter

CAPES, DF

16-24/09/2019

Marta M C Carvalho

ABRE(EHESS) França

18-27/09/2019

Andrea Slemian

França e Espanha

* Ad referendum
3) Apreciação da proposta de Conselho Editorial do Departamento de História. (Anexo III): APROVADA no
mérito por 15 votos favoráveis e um contrário a implementação de uma inciativa editorial do Departamento de
História. Alguns pontos da proposta apresentada pela comissão composta pelos profs. Glaydson José da Silva,
António Simplício de Almeida Neto, Patrícia Teixeira Santos e Wilma Peres Costa foram objeto de reformulações.
O documento final circulará pela lista de docentes, para a feitura de acertos no texto, e será apresentado na próxima
reunião deste Conselho.
4) Apreciação do parecer da profª Mariana Villaça sobre projeto de pesquisa para estágio de pós-doutorado do prof.
José Carlos Vilardaga (Anexo IV). APROVADO.
5) Apreciação do parecer da profª Edilene Toledo sobre projeto de pesquisa para estágio de pós-doutorado do prof.
Denilson Botelho (Anexo V). APROVADO.
6) Apreciação do parecer do prof. Clifford Welch sobre relatório de estágio de pós-doutorado da profª Edilene
Toledo (Anexo VI). APROVADO.
7) Apreciação do parecer d o prof. Clifford Welch sobre relatório de estágio de pós-doutorado da profª Luigi Biondi
(Anexo VII). APROVADO.
8) Apreciação do “Future-se” no âmbito do Departamento e encaminhamentos coletivos: a discussão no Conselho
encaminhou-se unanimemente para a avaliação de que o referido projeto afeta a autonomia da Universidade
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pública; afeta as obrigações legais de investimentos do Estado na manutenção da mesma; interfere indevidamente
na relação entre os objetivos da Universidade pública e as demandas do chamado mercado; cria desvios no papel a
ser cumprido pela Universidade pública e particularmente naquilo que se espera da formação de historiadores e é
parte de um projeto mais amplo de reformas promovidas pelo atual governo com o objetivo de desmontar os
serviços públicos. O Departamento de História adere à iniciativa de construir eventos no intervalo entre aulas (18h19h30), bem como seus docentes, discentes e TAEs dispõem-se a participar de eventos fora da Universidade em
defesa do ensino público e gratuito e da importância do sistema de ensino superior público federal, ressaltando a
relevância social do mesmo. O Departamento de História reitera a recusa em aderir ao “Future-se”, tal como já foi
expressado em outras instâncias universitárias (Congregação da EFLCH e Conselho Universitário da UNIFESP).
INFORMES:
Chefia:
a) ocorreu em 19 de agosto a cerimônia de apresentação dos 20 professores visitantes da EFLCH, 5 dos quais
vinculados ao Departamento de História e aos programas de pós-graduação (PPGH e ProfHistória);
b) ocorreu, no início de agosto, a posse dos professores Bruno G. Feitler e Maria Luiza Ferreira de Oliveira na
coordenação do PPGH;
c) a coordenação dos Seminários do Departamento de História passou a ser do prof. Fabiano Fernandes, em
substituição à profª Fabiana Schleumer, a pedido desta.
d) O grupo Ururay, composto por egressos do curso de História e dedicado ao estudos e ações relativos ao
patrimônio Histórico da Zona leste de São Paulo, foi premiado na Jornada do Patrimônio da Prefeitura do
Município de São Paulo, edição 2019.
Representantes Discentes: A Semana de História ocorrerá entre os dias 19 e 23 de agosto, para o que os estudantes
solicitam divulgação. Os RDs relataram ataques virtuais à página da Semana de História, do CAHIS e também às
páginas pessoais de estudantes por grupos contrários aos temas em debate na Semana de História e por grupos
supremacistas. Informaram ainda sobre a frequência de estudantes de cursinhos comunitários do Pimentas na
Semana de História.
Pós-Graduação: O processo seletivo do PPGH continua a receber inscrições até 30 de agosto de 2019.
ProfHistória: Próximo processo seletivo previsto para 2020.
Comissão Curricular de História: Lembrou que os estudantes do 2º ano deverão fazer a opção de grau em breve,
e serão chamados para uma reunião de esclarecimento. Informa ainda que os cursos sequenciais não precisam
compor o Projeto Pedagógico. O Departamento de Filosofia manterá a opção das atuais UCs obrigatória a partir de
2020, quando as mesmas deixarem de ser obrigatórias nos currículos dos demais cursos de graduação. A
coordenação informou ainda sobre problemas de reingresso de estudantes no bacharelado/licenciatura, que estão
sendo estudados.
Comissão de Pesquisa: sem informes.
Comissão de Extensão: sem informes.
Comissão de Biblioteca: sem informes.
CMPH: O Centro de Memória foi contemplado com recursos da RTI/FAPESP. Apenas parte do pedido foi
atendido.
PET: sem informes.
Técnicos: sem informes.
Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às 12h40 e eu, Chefe do Departamento, Jaime Rodrigues, lavrei
a presente ata.
Chefia do Departamento de História

Prof. Dr. Jaime Rodrigues

Prof. Dr. Denilson Botelho de Deus

