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 vinte e seis
de março de 2019 às dez horas na sala 217 do prédio Acadêmico.
Presentes:
Docentes: Jaime Rodrigues (Chefe do Departamento); Denilson Botelho (Vice-Chefe do
Departamento); Bruno Guilherme Feitler; Lucília Santos Siqueira; Luis Antonio Coelho Ferla;
Márcia Eckert Miranda; Maria Luiza Ferreira de Oliveira; Mariana Martins Villaça; Renato
Rodrigues da Silva.
TAEs: Vilma Gama da Silva Castro e Patrícia Helena Gomes da Silva.
Representantes Discente da Graduação: Julio Bueno e Marcos Paulo Moraes de Melo.
Ausências justificadas:
O Conselho do Departamento reuniu-se com a seguinte pauta:
1) Aprovação da ata da reunião do Conselho do Departamento de 19/02/2019 (Anexo I);
2) Aprovação dos afastamentos de curto prazo (Anexo II);
3) Regulamentos da Comissão de Biblioteca e da Comissão de Apoio à Biblioteca (Anexos III, IV e V)
4) Escolha de representantes do Departamento na Comissão de Biblioteca e no CLAA
5) Escolha de representantes do Departamento na Câmara de Extensão
6) Câmara de Graduação: mudança na presidência
7) Proposta de criação de um Conselho Editorial do Departamento (Anexo V)
8) Apreciação do Regimento do Laboratório de Estudos Arqueológicos

Realizada a primeira chamada às 10 horas, a reunião teve início às 10h15 com o quórum presente na
segunda chamada.
Submetida à apreciação do Conselho, a ata da reunião de 19/02/2019 foi aprovada.
Também foram aprovados os afastamentos de curto prazo, tal como segue abaixo:

Data
12/01-21/02/2019*
11-20/03/2019*

Docente
Ana L. Nemi
Fábia Barbosa

Destino

14/03/2019*

Jaime Rodrigues

Seminário África, Margens e Oceanos: Perspectivas de História Social, em
Campinas-SP (UNICAMP)

25 e 26/03/2019

José C. Vilardaga

Para proferir palestra na Universidade Federal do Paraná, em Curitiba.

Pesquisa em New York, EUA
para compor banca de concurso docente na Universidade Federal do Pará

para compor comissão para avaliação de Reconhecimento de Curso

31/03 a 03/04/2019

Glaydson J. Silva

presencial UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAÇÃO LATINOAMERICANA - UNILA em Foz do Iguaçu, PR,

07-12/04/2019
22/04/2019

Fernando Atique
Denilson B Deus

06 e 17/05/2019

Glaydson J. Silva

16 a 18/05/2019

Jaime Rodrigues

para compor banca de concurso docente na Universidade Federal de Alagoas.
para compor banca de mestrado na Universidade Federal do Piauí.
para proferir conferência na Universidade Federal do Espírito Santo, em
Vitória.
9º Encontro Escravidão e Liberdade no Brasil Meridional, em Florianópolis
(UFSC)
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Em seguida, apreciando o ponto 3 da pauta, Jaime Rodrigues fez considerações sobre os regulamentos
em questão, ressaltando a importância e pertinência de um professor poder coordenar a biblioteca. O
representante discente Marcos Melo reclamou sobre a determinação da biblioteca de não receber
devolução de livros rasurados. Jaime e Marcos concordaram que a biblioteca está decidindo de forma
autônoma e unilateral sobre seus procedimentos, inclusive sobre horários de funcionamento. Lucília
Siqueira comentou que a coordenação recebeu demanda para atualizar as listagens dos livros da
bibliografia básica das UCs, impondo uma tarefa que desconsidera o cronograma da coordenação (em
fase de reformulação das bibliografias). Patrícia esclareceu que deve ser uma comissão única e não duas
(da Biblioteca e de Apoio à Biblioteca). Foi informado também que a proposta de regimento dessa
comissão foi encaminhada à Congregação.
Quanto ao ponto 4, sobre candidatos a representantes na comissão de biblioteca, acatou-se a candidatura
de Clifford Welch. Na falta de um candidato a suplente, a Chefia vai indicar um nome ausente da reunião
para compor essa comissão.
Esse ponto deu lugar a discussões sobre as ausências reiteradas de professores no Conselho e em outras
reuniões. Luís Ferla levantou a possibilidade de não termos mais Conselho, mas sim um colegiado pleno.
Quanto ao ponto 5, diante da ausência de candidatos para representar o Departamento na Câmara de
Extensão, a chefia vai proceder à indicação.
Quanto ao Ponto 6, foi colocado em discussão e verificou-se que não há candidatos no Departamento
para presidir a Câmara.
Quanto ao ponto 7, examinou-se a possibilidade e pertinência da criação de um Conselho editorial do
Departamento. A ideia seria criar esse Conselho dentro da Comissão de Pesquisa, razão pela qual Bruno
Feitler fez considerações sobre o assunto. Apontou a dificuldade de convidar professores de outras
instituições para compor esse conselho sem que se tenha uma estrutura mínima para publicar livros.
Bruno acrescentou que primeiro é preciso criar uma estrutura que possibilite publicar, para só então
compor um conselho para um selo editorial do Departamento. Jaime Rodrigues explicou que a ideia
surgiu de uma demanda da pós-graduação por publicações dos seus integrantes. Bruno ressaltou que é
necessário atentar para os custos (revisão, diagramação, etc) envolvidos na publicação de livros, mesmo
que eletrônicos. Ficou decidido que a discussão será retomada em outra reunião, de modo a permitir
amadurecimento sobre a proposta.
Sobre o Regimento do LEA, ficou decidido que será examinado na próxima reunião.
Encerrada a apreciação da pauta, se passou aos informes.
A Chefia lembrou, mais uma vez, que a agenda do Departamento é pública e deve ser observada, para
evitar eventos simultâneos.
O representante discente Julio Bueno observou que calouros estão ausentes e participando pouco dos
eventos.
A Congregação aprovou a retirada da UC de Filosofia da grade curricular.
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Pelos Representantes Discentes foi comentada a atitude supostamente racista de aluna do Curso de
História. Luís Ferla comentou que a aluna não foi ouvida e está pedindo compreensão dos professores
porque vem sofrendo agressões nas redes sociais e não se sente à vontade para vir ao campus. Houve
vários comentários sobre o caso.
Foi informado ainda que a Assembleia do CAHIS está cobrando posição sobre certificados de Patrimônio
e reingresso. Lucília Siqueira informou que certificados devem ser pedidos no NAE e sobre reingresso
tem que esperar a Unifesp abrir edital com vagas. E não há previsão de vagas para reingresso no
momento.
Os discentes informaram também que houve invasão e furto no CAHIS, estando a Direção do Campus
ciente do caso.
No mais, os alunos se solidarizam através de nota com os problemas de saúde enfrentados pela
professora Marcia D’Alessio.
Pela CCH, Lucília Siqueira informou que houve maior taxa de ocupação das matrículas esse ano: todas
as vagas do vespertino foram preenchidas e no noturno sobraram apenas 5 vagas.
Pela Comissão de Pesquisa foi informado que o portal de periódicos da universidade está em
implantação.
Pelo PET foi informado que dois projetos novos foram iniciados em 2019.
Pela Comissão Organizadora do V Congresso Acadêmico foi apresentado pedido de sugestões de nomes
para compor as mesas redondas.
Pelo CMPH, foi informado que Maria Luiza Oliveira assumiu a direção até julho, quando haverá
sucessão. Surgiu uma demanda da CEFIAI para definição de um responsável pelos equipamentos do
CMPH e foi sugerido que a chefia do Departamento de História ficará responsável por isso.
Sem mais informes, a reunião foi encerrada às 12h45.

Prof. Dr. Jaime Rodrigues e Prof. Dr. Denilson Botelho
Vice-Chefia do Departamento de História

