
Ata da Reunião Ordinária do Conselho do Departamento de História realizada em 27 de 

novembro de 2017, às 10 horas, na sala 218. 

Presentes: Márcia E. Miranda, Max, Julio (discente), Maria Rita, Gilberto, Elaine, Zeca, Denilson 

e Jaime. 

Informes: 

1) Comissão de Biblioteca: Maria Rita informou que a Biblioteca recebeu doação de acervo do 

Centro do Professorado Paulista – CPP e precisa organizá-lo (cerca de 8 estantes). Informou 

também que a Biblioteca simplificou o formulário de indicação de livros a serem adquiridos. 

Recomenda-se aos docentes verificarem se os livros a serem solicitados já existem no acervo 

da Biblioteca. Alunos da Filosofia sugeriram a realização de uma feira do livro no segundo 

semestre de 2018, contando com doação de livros de editoras. A Comissão também pretende 

fazer uma recepção dos calouros e orientá-los sobre a utilização do acervo e bancos de dados.  

2) CMPH: Todos os periódicos já foram separados e os monitores vão ser treinados para 

cataloga-los no sistema da Biblioteca. 

3) CCH: Houve reunião do NDE para discutir a curricularização das atividades de extensão. A 

discussão vai ser compartilhada com o departamento em 2018. Ocorreu a escolha da ABI por 

parte dos alunos, mas a Coordenação não tem ainda uma posição sobre isso. ENADE 

aconteceu no dia 26 de novembro.  

4) Coordenação: As aulas de 2018.1 começam em 26 de fevereiro. A Coordenação está se 

articulando para a recepção de calouros. 

5) PPGH: Houve reunião com Marcelo Magalhães, candidato à Coordenação da Área de 

História na CAPES. Haverá também uma reunião com Durval Muniz Albuquerque Júnior, outro 

candidado, em 19 de dezembro próximo, por videoconferência. Foi informado também que o 

evento Observatório da História foi bem sucedido em sua última e recente edição. 

O ProfHistória vai receber a lista dos aprovados no dia 30 de novembro e qualificações vão ser 

realizadas em dezembro. Estão ocorrendo problemas com a submissão aos projetos ao Comitê 

de Ética, com demora na emissão de pareceres. 

6) Discentes: CAHIS consultou alunos para se voluntariar a trabalhar na recepção de calouros. 

 

Informes da chefia: 

1. Concurso para professor substituto de História Medieval teve 7 inscritos. O concurso 

acontecerá em janeiro de 2018. 

2. Propostas de convênios com universidades estrangeiras. As reuniões inicialmente 

previstas com representantes das Universidades de Leeds e de Coimbra não 

ocorreram. 

3. Houve uma reunião com a Direção do Campus sobre a possível troca provisória da sala 

10 pela sala 220 para viabilizar as atividade regulares do PET e do LICH. Jaime, Elaine, 



André e Luis Filipe participaram da reunião. O assunto será pautado na próxima 

Congregação. 

4. A chefia relatou que surgiu uma demanda para uma transferência da profª Mirian 

Tessaroli (UFTO) para a Unifesp. Consultados os docentes da área de Antiga, Medieval 

e História da África, decidiu-se pela rejeição do pedido e a docente já foi informada. 

5. Livre docência Clifford Welch apresentou à chefia do Departamento pedido para 

abertura de concurso para Livre Docência. A Área de História do Brasil vai providenciar 

a elaboração dos pontos para História do Brasil Contemporâneo (República). 

6. O Departamento de História encaminhou pedido à Direção do Campus para que a 

bibliotecária Patrícia seja transferida para o CMPH. A Chefia do Departamento aguarda 

resposta quanto ao pedido de mudança de lotação da funcionária em questão. 

7. A Chefia do Departamento procedeu à indicação de um docente (Marcia E. Miranda) 

para representante do Departamento de História na Comissão de Espaço Físico, 

Infraestrutura, Acessibilidade e Inclusão – CEFIAI, atendendo à solicitação da Direção 

do Campus. 

8. Foi solicitado pela Direção do Campus que os departamento fizessem discussão para 

avaliação do regulamento dos afastamentos para posdoc proposto pela CPPD. A Chefia 

encaminhará nossas demandas à Direção e aos nossos representantes no CONSU 

(André Machado, por exemplo), que é onde o regulamento ainda pode sofrer 

alterações. Em síntese, o resultado da avaliação é o seguinte: 

a) não houve debate com os docentes para estabelecer a regra; 

b) A principal crítica é que, por esta norma, caberia a CPPD a função de discutir o 

MÉRITO do afastamento dos docentes. O entendimento dos docentes é que o MÉRITO 

do afastamento deveria caber aos Departamentos. O CPPD deveria apenas verificar se 

o processo está correto do ponto de vista burocrático.  

c) A CPPD só reconhece afastamento de longo prazo para pós-doutorado (para os já 

doutores). Deveria também reconhecer afastamento para pesquisas de campo (no que 

também cabem as pesquisas em acervos). 

d) Parece pouco razoável a exigência de apresentar o seguro-viagem no momento do 

pedido de afastamento. 
 

Pauta: 

1. Afastamentos de curta duração – APROVADOS. 

2. Apreciação da Ata da Reunião do Conselho do Departamento de 23/10/2017 - 

APROVADA 

3. Sobre o Encontro Regional da ANPUH/SP na UNIFESP em 2018 foi informado que: 

4. Há expectativa de 800 a 1.000 participantes. 

Foi aceito que os STs de Brasil Colônia ocorram em apenas 2 dias (ao invés de 3), para 

que haja tempo dos inscritos no EIHC-2018 se deslocarem para o RN. 

O cartaz encontra-se em processo de elaboração. 

A proposta de tentar trazer Robert Darnton para o encerramento do evento foi 

descartada, pois seria muito dispendioso (a não ser que ele já estivesse em outro 

evento no Brasil). Assim, a abertura será com o James Green e o encerramento com a 

Joana Pedro (Presidente da ANPUH Nacional). 



Com relação aos monitores, em torno de 30, receberão ajuda de custo de R$ 50,00 

(12h no evento), pagamento de inscrição e participação em minicurso. 

Foram apresentadas propostas de mesas redondas (6), para as quais foram feitas 

algumas sugestões de modo a privilegiar as indicações dos GTs. Temos, até o 

momento, 8 mesas propostas. Provavelmente haverá novas sugestões e a definição 

ocorrerá no início de 2018 (reduzir para 6 mesas ou fazer mais mesas concomitantes). 

Outros encaminhamentos estão sendo feitos pela Comissão: hospedagem, aplicativo, 

transporte, alimentação, equipamentos, encontros com professores de história da 

Educação Básica de Guarulhos, atividades culturais. 

 

5. Foram aprovadas as seguintes inscrições para afastamento de longa duração no biênio 

2019-2020: 

2019.1 2019.2 2020.1 2020.2 

 André Roberto de 
Arruda Machado 

André Roberto de 
Arruda Machado 

 

Maximiliano Max 
Menz 

Maximiliano Max 
Menz 

  

Maria Rita de 
Almeida Toledo 

Maria Rita de 
Almeida Toledo 

  

Gilberto da Silva 
Francisco 

Gilberto da Silva 
Francisco 

  

  José Carlos Vilardaga José Carlos Vilardaga 

  Denilson Botelho Denilson Botelho 

 

Os inscritos, com a concordância do Conselho, poderão negociar eventuais mudanças de 

semestre(s) para o afastamento, de modo a melhor acomodar as suas demandas. 

A reunião foi encerrada às 12 horas e 15 minutos. 


