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INFORMES
Chefia: Jaime Rodrigues relatou sobre reunião ocorrida em 10/10/2017 com
os chefes de Departamentos na Reitoria. Destaques para:

 a afirmação da Reitora para o que chamou de “um respiro considerá-
vel” no orçamento de 2018;

 informe de Ieda Maria Longo sobre a possibilidade de contratação de
professores visitantes e a forma de organizar isso  com a participação
dos chefes de departamentos. Há um montante de vagas, que pode-
rão ser divididas entre os campi. Serão cerca de 70 professores (banco
de equivalência). A demanda é usar essas vagas para estimular a in-
ternacionalização e com os programas de pós graduação que recebe-
ram notas menores, mas que podem ter a colaboração desses profes-
sores.

ProfHistória: Antônio  Simplício  Neto  informou  que  130  dos  154  inscritos
realizaram a prova de seleção para ingresso no programa.

Pós-Graduação: Mariana Vilaça comentou sobre sua disposição em assumir a
coordenação do PPGH a partir do afastamento de Andrea Slemian.

Comissão Curricular de História: Foi informado que o ingresso terá 10% de
vagas para deficientes. Não há técnicos ou salas adaptadas suficientes para
cobrir o percentual exigido por lei nem previsão de recursos para isso.

Comissão  de  Extensão:  O  Conselho  foi  informado  sobre  a  Resolução  do
Consu (Resolução  139,  de  11  de  outubro  de  2017),  que  trata  da
curricularização de atividades de extensão na Unifesp.

Comissão de Pesquisa: Bruno Feitler relatou que os seminários têm ocorrido
com bastante público e que foi publicada a Revista de Fontes do 2º semestre
de  2016.  Informou  ainda  que  será  lançado  edital  para  estudantes  se
voluntariarem para fazer a diagramação da edição do 1º  semestre de 2017,
com contrapartida de horas complementares.

CMPH: Foi  informado que a servidora Patrícia Helena Gomes da Silva -  e
também aluna de mestrado de História - tem interesse em colaborar. Profa.
Márcia  Eckert  lembrou  que  entraram  mais  arquivistas  na  Unifesp,  mas
nenhum foi designado para o CMPH até o momento.

PET: Jaime Rodrigues relatou que o INTRAPET (encontro anual dos grupos
PET da Unifesp) foi realizado no campus com êxito e com a presença das
pró-reitoras de Graduação e de Extensão e Cultura.

Discentes: não houve informes.

Técnicos: Vilma  Castro  deu informe sobre  a  programação da  Semana  do
Servidor no campus.

ORDEM DO DIA



1) Tratou-se da substituição de representantes do Departamento nas vagas
(CCH e CPA) deixadas por Fernando Atique, que assumiu  ad-referendum a
Coordenação da Câmara de Pós Graduação da EFLCH. Na CCH, assumirá
Luigi Biondi e, na CPA, Edilene Toledo, sendo que ambos permaneceram nas
comissões até seus respectivos afastamentos para pós-doc,  programados
para  meados  de  2018.  Atique  informou  que  o  Congresso  Acadêmico
acontecerá em 2018 de forma descentralizada (por cada campus) e, a partir
daí,  conjuntamente  a  cada  dois  anos.  Os  coordenadores  de  comissões
departamentais (CPGH, Pesquisa, Extensão, CCH e CMPH) se reunirão para
propor  adequações  nas  suas  composições.  As  propostas  de  reforma dos
itens do Regimento do Departamento de História referentes às composições
das  comissões  serão  trazidas  à  próxima  reunião  do  Conselho  do
Departamento, em 27 de novembro, para deliberação.

2) Afastamentos de curta duração (Anexo I). APROVADOS.

3)  Abertura de inscrições para afastamento de longa duração no biênio de
2019-2020.  Os  pedidos  serão  recebidos  na  última  reunião  deste  ano,  a
ocorrer em 27 de novembro de 2017.  Deliberações ocorrerão na primeira
reunião de 2018.

4) O Conselho foi consultado sobre propostas de convênios provenientes da
Universidade  de  Coimbra  (Portugal)  e  da  Universidade  de  Leeds  (Reino
Unido), tendo se manifestado favoravelmente às tratativas.

5) Aprovada  a ata da reunião do Conselho do Departamento ocorrida em
21/08/2017 (Anexo II).

6)  Sobre o  Encontro Estadual da ANPUH/SP a ser realizado na UNIFESP em
2018, Antônio Simplício Neto informou que o evento receberá propostas de
atividades a partir de fevereiro. Haverá concurso de logotipo para envolver
toda a comunidade. Comissão se reunirá com o CAHIS em 07/11/2017 para
decidir  temas  e  mais  uma  conferência.  Abertura  terá  James  Green  e  o
encerramento será com Joana Maria Pedro. Registrou-se a necessidade de
verificar a possibilidade de alojamento, de food trucks e de transportes pela
ANPUH. O professor enviará planejamento para os 35 simpósios e as mesas.

7)  Apreciação do Parecer sobre o Projeto de Pesquisa de Andrea Slemian
para  afastamento  de  longa  duração (Anexo  III). APROVADO.  Além  disso,
foram referendados os afastamentos aprovados em reunião no  campus SP
em 2016 dos professores: Andrea Slemian, Edilene Teresinha Toledo e Luigi
Biondi referente, ao período entre o 2º semestre de 2018 e 1º semestre de
2019.

8)  Examinou-se  a  oferta  de  disciplina  eletiva  por  professora  visitante  do
CAAF (Anexo IV Plano de Curso). APROVADO
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