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 dois
de outubro de 2018 às dez horas na sala 218 do prédio Acadêmico. Presentes:

Jaime

Rodrigues (Chefe do Departamento), Denilson Botelho (Vice-Chefe do Departamento), Odair da
Cruz Paiva, Patrícia Teixeira Santos, Lucília Santos Siqueira, Antonio Simplício de Almeida
Neto, Mariana Martins Villaça, Marcia Eckert Miranda, Luis Antonio Coelho Ferla, Maria Rita
de Almeida Toledo e Bruno Feitler.
TAEs presentes: Vilma Castro e Patrícia Helena Gomes da Silva.
Representantes Discente da Graduação presentes: Marcos Melo e Julio Bueno.
Representante Discente do ProfHistória: Thiago Cairu.

Inicialmente foi submetida à apreciação de todos a ata da reunião do Conselho do Departamento
de 27/08/2018, sendo a mesma aprovada por unanimidade.
Em seguida, foram aprovados os seguintes afastamentos de curto prazo:

PERÍODO

DOCENTE

DESTINO

05-09/09/2018*

Max

RN

06-14/09/2018*

Claudia

MT

26/09/2018*

Julio

UFES

08-13/10/2018*

Bruno

Espanha

10-11/10/2018

Fábio

RS

15-20/10/2018*

Julio

UFRN

19-20/10/2018*

Luis Filipe

Brasília

22-26/10/2018*

Fábio

MG

22-26/10/2018*

Maria Luiza

MG

22-27/10/2018*

Wilma

RN

25/10-25/11/2018

Gilberto

Grécia

05-09/11/2018

André

Bolívia
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PERÍODO

DOCENTE

DESTINO

05-09/11/2018

Patrícia

Bahia

07-12/11/2018

Bruno

Portugal

08-09/11/2018

Antonio

CAPES,DF

28-24/11/2018

Clifford

Argentina

29/10-26/11/2018

Ana Nemi

Portugal

26/11/2018

Julio

UFRRJ

14/12/2018

Bruno

UFG

Patrícia

UFRJ

24-29/04 e de
18-23/06/2019
* Ad referendum

Aprovado o parecer sobre o projeto de pesquisa para pós-doutorado de Maximiliano Menz,
elaborado por Fabiana Schleumer.
Aprovado o parecer sobre o projeto de pesquisa para pós-doutorado de André Machado,
elaborado por Maximiliano Menz.
Aprovado o parecer sobre o projeto de pesquisa para pós-doutorado de Maria Rita Toledo,
elaborado por Wilma Costa.
Dando prosseguimento à pauta, a Chefia do Departamento expôs a todos as providências a
serem tomadas sobre bens de propriedade do Departamento de História que não foram
localizados. Cobrou ainda informações sobre os bens supostamente desaparecidos em posse dos
docentes e informou que tomará providências administrativas cabíveis sobre essa situação, tendo
em vista que os docentes que ocupam a Chefia não podem nem devem ser responsabilizados por
atos que não cometeram.
Em seguida, foi retomada a discussão sobre a curricularização da extensão. Odair Paiva relatou
que chegaram 4 propostas na Câmara de Extensão: Jaime Rodrigues e Luis Ferla fizeram
propostas de atividades, que precisam estar amparadas por projetos de extensão; o projeto de
Patrícia Teixeira já foi apreciado pela Câmara e seguiu os trâmites necessários; e há uma
proposta da área de Patrimônio que também já teve o encaminhamento adequado. Odair
observou que todos devem atentar, ao acessarem o SIEX, que é preciso observar que há uma
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opção a ser assinalada: “Esse projeto implica curricularização? Sim ou Não”. No mais, o tema
foi exaustivamente discutido entre os presentes.
Em face das dificuldades enfrentadas por Glaydson Silva, cuja avaliação e pontuação no
exercício de cargos de chefia e coordenação para fins de progressão e mudança de nível foi
surpreendentemente baixa – ainda que que o docente tenha estado bastante envolvido com
cargos de gestão ao longo dos últimos 8 anos -, a Chefia do Departamento resolveu compartilhar
um alerta e questionamento sobre esses procedimentos.
Foi indicada Mariana Villaça como representante do Departamento de História para a reunião a
ser realizada no dia 23 de outubro de 2018, às 17 h, na sala 318, sobre desenvolvimento de
projetos (produção e difusão audiovisual e sonora) através do LAVE (Laboratório de
Audiovisual), a partir do primeiro semestre de 2019.
Foi submetida à votação a indicação de Edson Luis de Almeida Teles, do Departamento de
Filosofia, como pesquisador de destaque da Unifesp em 2018, após exposição de Luis Ferla, que
apresentou a proposta. A indicação foi aprovada por todos os presentes, com apenas uma
abstenção de Odair Paiva.
Passando aos informes, os representantes discentes informaram que foi eleita uma nova chapa
para o CAHIS e a Semana de História será realizada em novembro. Manifestaram ainda
preocupação com o acirramento do debate político entre alguns estudantes.
Representando os TAEs, Vilma Castro deu informe sobre o uso do SEI e seu desempenho, bem
como sobre a nova portaria que regula a carga horária dos TAEs, indicando a retomada da
jornada de 40 horas semanais, cujos reflexos foram objeto de considerações da respectiva
técnica.
Sobre o ProfHistória, Antonio Simplicio Neto informou que a última prova de seleção para
ingresso no programa foi realizada no domingo, dia 21 de outubro de 2018. Além disso,
registrou que foi aberto edital para expansão da rede ProfHistória.
Quanto ao PPGH, foi registrado que a reunião do dia 24 de outubro de 2018 servirá para
encerrar o processo seletivo em andamento.
Sobre a Coordenação da Graduação, Lucília Siqueira ressaltou que a nota do Curso de História
no ENAD foi excelente (nota 4) e deu ainda outros informes, inclusive sobre o futuro
acolhimento de refugiados no curso. Lucília ressaltou a importância de rever a lista de e-mails
do Departamento, já que há casos de professores que não recebem e/ou não conseguem enviar emails. Marcia Miranda sugeriu criar grupo no Gmail, pois o Yahoo está caindo em desuso.
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Maria Rita Toledo informou que o CMPH enviou relatório para a CEFIAI e conseguiu uma vaga
para estagiário, que está sendo selecionado.
Sobre o PET, o tutor Jaime Rodrigues informou sobre a realização do IntraPET.
Por fim, Luis Ferla reforçou o convite para o lançamento do Plataforma Pauliceia, no dia 30 de
outubro, no Arquivo Público do Estado.
A reunião foi encerrada às 12h25.

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

