
 

 
            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 26.03.2018, 10h, Sala 313 

Informes: 

a) 1) Chefia: Jaime Rodrigues informou que foram aprovados dois candidatos no 

concurso para professor substituto da área de História Antiga e Medieval e os 

encaminhamentos administrativos para contratação estão sendo providenciados. O 

processo de contratação já saiu do RH do nosso campus e foi enviado para a 

Comissão de Gestão de Vagas e Concursos. Dali, seguirá para o ConPessoas 

(com sua próxima reunião prevista para 23 de abril de 2018) e então para o 

CONSU para ser homologado. Informou também ser necessária toda a atenção 

para com o calendário de eventos do Departamento de História, disponível 

em http://www.unifesp.br/campus/gua/institucional/academico/departamentos/124-

departamento-de-historia), evitando sempre que possível o agendamento de mais 

de um evento no mesmo dia sempre. 

2) Representação Discente: os alunos presentes informaram que um dos eleitos para 

exercer a representação discente no Conselho Departamental desistiu do encargo 

(Fernanda Motta), sendo necessário providenciar nova eleição oportunamente. 

3) Comissão de Pós-Graduação: Mariana Villaça informou que acontecerá o 

Minicurso As revistas latino-americanas como fontes de conhecimento histórico, com a 

Profa. Dra. Regina Crespo (UNAM), no dia 2 de abril de 2018. Informou também que 

houve liberação dos recursos do PROAP e que houve mudança da próxima reunião da 

CPG para 13 de abril de 2018, quando as cotas serão novamente discutidas. 

4) Coordenação do ProfHistória: Antônio Simplício Neto informou que está aberto o 

credenciamento de docentes para o Programa, cujas aulas foram iniciadas com uma 

turma nova de 20 alunos e um total de 6 bolsas - para as duas turmas. 

5) CCH: a coordenação dos cursos de graduação informou que a 6ª e última chamada 

foi feita e as turmas estão quase completas. Balanço inicial aponta que houve redução 

geral do número de matrículas em toda a Unifesp. Foi informado também que vai ser 

aberto edital de reingresso na Universidade, contemplando vagas remanescentes no 

curso de História. A coordenação planeja ter reunião com os calouros para orientá-los 

sobre o curso em geral no início de abril. Foi realizada aula inaugural do curso de 

História, com o prof. dr. Francisco Foot Hardman (Unicamp), contando com a presença 

expressiva de alunos e professores. Por fim, foi informado que em 18 de abril haverá o 

Dia Aberto, para o qual Vilma observou que haverá possibilidade de ser impresso um 

folder com informações básicas sobre o curso. 

6) Comissão de Pesquisa: Bruno Feitler informou que Fabiana Schleumer está 

organizando os seminários e a Revista de Fontes encontra-se em preparação do seu 

próximo número. 

7) Comissão de Extensão: Odair Paiva informou que está se iniciando o processo de 

curricularização das atividades de extensão, em que se prevê que 10% da grade 

curricular será destinada a atividades de extensão. Gilberto Silva indagou se a 
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atividade que desenvolve e sua UC pode ser concebida desta forma, ao que Odair 

respondeu que cabe ao docente indicar isso para a Comissão, pedindo que os colegas 

encaminhem suas propostas de curricularização de extensão até o dia 28 de março. 

Marcia Miranda sugeriu convocação de reunião com todos os docentes para abordar o 

assunto. 

8) Comissão de Biblioteca: Maria Rita Toledo informou sobre doação de acervo vindo 

do Centro do Professorado Paulista (CPP) à biblioteca da EFLCH. Registrou que há 

demanda muito grande para catalogação dos livros da biblioteca. Jaime Rodrigues 

perguntou sobre atuação de voluntários e Maria Rita Toledo esclareceu que 20 horas 

são insuficientes, pois é preciso treinar os alunos voluntários para só depois começar a 

catalogação. Estratégias mais eficazes precisam ser implementadas para dar conta 

das demandas de catalogação da Biblioteca. A profª Maria Rita Toledo pediu que a 

CCH pautasse uma discussão sobre a ampliação da validação de horas de atividade 

programada para os voluntários no CMPH e na catalogação voluntária do acervo da 

biblioteca. 

9) CMPH: Maria Rita informou que Jaime conseguiu enorme doação de mobiliário do 

Itaú Cultural para o CMPH, inclusive para uso em exposições. O CMPH recebeu 

também 29 prateleiras de aço. Jaime complementou que prossegue o trabalho do PET 

com o acervo da Companhia Editora Nacional no CMPH e que o grupo planeja uma 

exposição sobre os historiadores editados pela CEN para ser aberta no Simpósio 

Estadual da ANPUH, em setembro de 2018, e permanecer montada até dezembro do 

mesmo ano. 

10) LEA: Jaime Rodrigues transmitiu informe fornecido por Claudia Plens sobre termo 

de cooperação firmado com o Projeto Xingu, no qual a Unifesp atua e que o acervo 

será transferido para o LEA (arquivo textual e acervo tridimnsional). 

11) TAE: Vilma Castro informa que a chave da sala 220 (PET/LICH) passa a ficar 

também com a zeladoria, que administrará sua utilização, resolvendo especialmente 

os problemas com a entrega da chave ao término do turno da noite. 

12) Encontro Estadual da ANPUH/SP na UNIFESP em 2018: Antonio Simplicio de 

Almeida Neto informou que ocorreu reunião da organização, na qual verificou-se que 

houve 34 STs e 19 mini-cursos inscritos. O site do evento continua sendo organizado e 

abastecido com informações. Surgiram 8 propostas de mesa redonda para o evento, 

contemplando principalmente os temas dos GTs mais atuantes da ANPUH. O Fórum 

de Graduação deverá abordar os desafios da formação do professor de História nesse 

momento. As conferências de James Green e Joana Pedro estão praticamente 

confirmadas. 

13) Outros informes: Glaydson Silva informou que as revistas do campus estão para 

receber recursos da ordem de mais de 100 mil reais, que serão de grande utilidade, 

provenientes de RTI/FAPESP e até então alocados na Reitoria. 

 

PAUTA: 

1. Indicação de Odair Paiva e Gilberto Francisco como representantes da 

UNIFESP no Conselho do Patrimônio Histórico de Guarulhos, feita pela 

chefia ad referendum - APROVADO 

2. Apreciação da ata da reunião do Conselho do Departamento realizada em 

27/11/2017 (Anexo I) - APROVADO 
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3. Foram aprovados os afastamentos de curta duração abaixo relacionados: 

PERÍODO DOCENTE DESTINO 

20/03/2018* Samira A Osman Unicamp 

06-10/03/2018* Mariana M Villaça Argentina 

20-26/03/2018* Luis Filipe S Lima EUA 

09-13/04/2018 Luis A C Ferla RJ 

11-13/04/2018 Patricia T Santos  RJ 

03-05/04/2018 Bruno Feitler UFF 

16-20/04/2018 Andrea Slemian Vitoria, ES 

14-18/05/2018 Denilson B Deus RJ 

19-20/05/2018 José C. Vilardaga SC 

14/06-03/07/2018 Patricia T Santos  AM 

* Ad referendum 

 

4. Critérios para contratação de professor visitante: fez-se uma consulta aos 

membros do Conselho para saber se há outras sugestões sobre o tema. 

Mariana Villaça e Luís Ferla sugeriram suprimir qualquer restrição a contatos 

dos eventuais professores visitantes com graduandos. Outras sugestões serão 

encaminhadas à Chefia e ao André Machado (representante dos adjuntos no 

Consu) por email. 

5. Considerando regulamento interno do Departamento de História para 

afastamentos de longo prazo no biênio 2019/2020, bem como as candidaturas 

apresentadas na reunião anterior do Conselho Departamental, realizada em 27 

de novembro de 2017, foram aprovados os seguintes afastamentos:  

Para 2019.1: Maria Rita de Almeida Toledo, Gilberto da Silva Francisco e 

Maximiliano Mac Menz. 

Para 2019.2: Maria Rita de Almeida Toledo, Gilberto da Silva Francisco e André 

Roberto de Arruda Machado. 

Para 2020.1: André Roberto de Arruda Machado, Denilson Botelho de Deus e 

José Carlos Vilardaga. 

Para 2020.2: Denilson Botelho de Deus e José Carlos Vilardaga. 

6. Designação de parecerista para o relatório de estágio de pós doc de Wilma 

Peres Costa: foi aprovada a indicação de Maria Rita de Almeida Toledo. 

7. Formação de Comissão Eleitoral destinada a organizar os pleitos para as 

Coordenações de Graduação (Licenciatura e Bacharelado) e de Pós-

Graduação, bem como demais cargos eventualmente vagos: foram aprovadas 



Conselho de História 26.03.2018 pág 4/4 

as indicações dos docentes Odair da Cruz Paiva e Bruno Guilherme Feitler, do 

discente Marcos Mello e da TAE Vilma Castro. 

8. Demandas sobre funcionamento da Biblioteca (catalogação, recepção de 

doações, horário de funcionamento): Jaime Rodrigues solicitou que a nossa 

representante na Comissão de Biblioteca, Maria Rita de Almeida Toledo, cobre 

funcionamento da Biblioteca em horário mais adequado ao turno da noite, que 

não deveria encerrar suas atividades às 21h45 – tendo em vista o que foi 

arbitrariamente informado a todos por email recentemente. Jaime Rodrigues 

solicitou ainda autorização e respaldo do Conselho para cobrar na Congregação 

um horário adequado de funcionamento para a Biblioteca do Campus, cujo 

papel é crucial particularmente para o curso noturno, e para a instituição como 

um todo. 

9. Designação de parecerista para o relatório de estágio de posdoc de Ana Lucia 

Lana Nemi: foi aprovada a indicação de Luís Antonio Coelho Ferla. 

10. Deliberação sobre adesão ao edital do PIBID: Elaine Lourenço apresentou 

esclarecimentos sobre o tema, abordando tanto a proposta de Residência 

Pedagógica quanto de eventual adesão ao PIBID, sendo acompanhada por 

comentários de Antonio Simplicio de Almeida Neto e Maria Rita de Almeida 

Toledo. Ao final das discussões, o Conselho Departamental deliberou, por 

unanimidade, pela adesão ao PIBID. 

 

A reunião foi encerrada às 12h55. 

 

 

Prof. Dr. Jaime Rodrigues - Prof. Dr. Denilson Botelho de Deus 

Chefia do Departamento de História 

 


