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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DO DEPARTAMENTO
DE HISTÓRIA DA EFLCH - UNIFESP CAMPUS PROVISÓRIO,
REALIZADA EM 08 DE ABRIL DE 2014.

1

Ao oitavo dia do mês de abril de dois mil e quatorze, com início às dez horas e

2

trinta minutos, na sala 224 do Prédio Acadêmico no Campus Provisório em

3

Macedo, Guarulhos, reuniu-se o Conselho do Departamento de História, sob a

4

presidência da Profa. Dra. Maria Rita de Almeida Toledo. Estavam presentes os

5

conselheiros: Profs. Drs.: Alexandre P. Godoy, André R. A. Machado, Antônio S.

6

A. Neto, Claudia Regina Plens, Elaine Lourenço, Glaydson J. Silva, Jaime

7

Rodrigues, Luis A. C. Ferla, Márcia E. Miranda, Mª Luiza F. Oliveira, Mariana

8

M. Villaça, Maximiliano M. Menz, Odair C. Paiva, Patrícia Teixeira Santos,

9

Rosangela F. Leite, Samira A. Osman, Wilma P. Costa os representantes

10

discentes da graduação: Jonathan D. Portela e Michelle C. Britto; a

11

representante discente da pós-graduação: Verônica C. Lima e a secretária

12

executiva: Vilma G. S. Castro. Ausências justificadas dos conselheiros: Clifford

13

A. Welch, Julio M. Naranjo, Márcia B. M. D’Aléssio. Constatando-se “quorum”

14

legal com 21 presentes, a Sra. Presidente iniciou a reunião com os Informes:

15

a. Chefia - É válido pedir verba de custeio para manutenção das revistas e

16

replicar para o próximo ano. Fazer um projeto acadêmico para cada pedido

17

dentro do curso atrelando à disciplina tem tido mais sucesso. Sobre

18

orçamento, quando perceberam que um não pediu nada e outros 300 mil,

19

ficou-se alerta, mas não significa que tenha a verba. Temos projeto coletivo,

20

vamos articular e mandar o pacote com X passagens. Os visitantes podem

21

solicitar auxilio CNPq ou CAPES. Profa. Mª Rita e o prof. Fabiano são os

22

representantes eleitos na Comissão de Orçamento Institucional para fazer

23

pedidos elencando os projetos institucionais: Univ. Porto, Revista Almanack,

24

Revista de Fontes. Daremos uma ampliada nos PCNs; a Direção não tem

25

toda a dimensão que o Departamento de História traz um milhão de reais

26

com projetos para Universidade. Um método só para cada um, não capta

27

nada.

28

institucional. Profa. Claudia pediu para listar esses projetos para fazer o

29

portfólio do Departamento.

A

gente

promete

trazer,

mas

precisamos

da

contrapartida
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30

b. Congregação -

31
32

c. Pós-Graduação - A profa. Wilma relatou que houve conflitos por causa de

33

convites para participar de bancas de qualificação. Sugeriu que devemos

34

maximizar a presença dos convidados casando uma banca com um

35

Seminário e que é preciso aperfeiçoar o planejamento com a lista de banca

36

que foi com antecedência. Profa. Mª Rita informou que o Conselho quem

37

avaliará a proposta e estabelecerá o critério. Profa. Wilma informou a futura

38

coordenação que haverá uma APCN de Doutorado que já passou em várias

39

etapas na Câmara para ser aprovado no Comitê de Humanidades, Conselho

40

de Pós Graduação. O que está sendo aprovado é uma síntese, justificativa

41

acadêmica e tabela de produção aprovadas. A Reitoria quem envia. História

42

do Brasil Contemporânea tem várias APCNs. Profa. Mª Rita tomará posse na

43

próxima reunião.

44

d. Comissão Curricular de História (CCH) - Profa. Samira informou que a

45

Câmara de Graduação convidou para esclarecer, mas a discussão com a

46

profa. Mª Angélica ficará para o segundo semestre de 2014, por conta do

47

calendário diferenciado do campus Guarulhos. PPP já está autorizada.

48

O regimento foi aprovado, mas deve ser reformulado. A questão da média

49

passou de cinco para seis e pode ir para exame com no mínimo três.

50

e. Comissão Extensão - O prof. Odair distribuiu minuta de novos cursos.

51

Dadas as boas vindas à profa. Elaine (19 votos), a profa. Patrícia manifestou

52

desejo de colaborar nesta comissão. O prof. Odair marcará uma reunião.

53

Será feito novo edital pela Comissão Eleitoral.

54

f. Comissão de Pesquisa (CP) - A profa. Rosangela solicitou que para os

55

próximos eventos/convites os colegas da casa apresentem: justificativa,

56

nome, mês, um pequeno currículo e sempre remeter ao projeto institucional

57

- caso o prof. Daniel tenha que fazer escolhas. Porque se a CP tiver que fazer

58

isso as justificativas sairão generalizadas A Profa. Wilma citou de seu tempo

59

de coordenação da graduação um organograma com as comissões e

60

atividades, PCN de mestrado do Departamento de História que com as
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61

devidas atualizações poderia auxiliar nesta tarefa - enviará ao prof.

62

Glaydson. A profa. Rosangela sugeriu um e-group para o fechamento da

63

Revista. Acrescentou que é um trabalho considerável visto que quem enviou

64

não entendeu corretamente a proposta. Prof. André recordou que já

65

lançaram uma chamada aberta: um Seminário organizado em dezembro de

66

2012. Profa. Rosangela reforçou que não entenderam o que queremos e deu

67

boas vindas às candidatas que se inscreveram na última eleição: Profa.

68

Mariana Martins Villaça; Profa. Edilene Teresinha Toledo ambas com 18

69

votos e discente Michele Aparecida Siqueira Dias (13 votos). A profa. Andrea

70
71
72

enviou em março via e-mail os Seminários História programados até então:
“Março (12): Profa. Josianne Cerasolli (UNICAMP), Saberes eruditos e técnicos na configuração do espaço
urbano: uma abordagem interdisciplinar?

73
74
75
76
77
78

Abril (16): Luiz Geraldo Silva (UFPR), “Sem a nota de libertos”: mudanças nas petições de homens pardos da

79
80
81
82
83
84

Setembro: Sérgio da Mata (Ufop) ou Carlos Silva Jr. (University of Hull) (se houver passagem)

América portuguesa ao longo do século XVIII"
Maio (20): Marta Carvalho (FE-USP/PUC)
Junho (marcar data): Nelson Schapochnik (FE-USP)
Julho: não programei, mas podemos
Agosto (05 ou 06): Veronique Herbrad (Paris I)

Outubro: Thomas Cohen (se houver passagem, no caso de PE)
Novembro:
Dezembro:
Encaixar: Max Menz, “A COMPANHIA DE PERNAMBUCO E PARAÍBA E O FUNCIONAMENTO DO
TRÁFICO DE ESCRAVOS EM ANGOLA (1759-1775/80) e Letícia Squeff (História da Arte)”

85

g. Centro de Memória e Pesquisa Histórica (CMPH) - Prof. Jaime ressaltou

86

que o que está sendo pedido à manutenção o retorno é sempre o mesmo,

87

nenhum desde setembro. Profa. Márcia protestou que não podem ligar os

88

computadores porque as tomadas colocadas não são apropriadas. Ainda não

89

sabemos se todos os equipamentos estão funcionando por falta da parte

90

elétrica. Decidimos por não fazer relatórios, nem bolsistas, nem monitorias.

91

Profa. Patrícia denunciou o problema da segurança no Galpão porque houve

92

roubo do acervo de maracatu (instrumentos e relatórios). Sugeriu que quem

93

tinha a chave entrou, recolheu

94

responder/justificar-se por isso!?! Questionou como será a salvaguarda de

95

itens ainda mais caros da Unifesp. Profa. Claudia perturbou-se pelos

e trancou ao sair

e ela terá de
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96

equipamentos de seu projeto. Profa. Mª Rita inscrita, recebeu 19 votos para

97

membro desta Comissão. O PET fez circular a 4ª. edição do Guia de

98

Sobrevivência do Historiador da EFLCH.

99

h. Discentes - A pós graduanda Verônica confirmou que não houve inscrições

100

de pós graduandos para membro do conselho e será necessário chamar nova

101

eleição. Apresentou-se para substituir o prof. Luis Filipe na nova Comissão

102

Eleitoral a profa. Mariana. O graduando Jonathan reportou que o mesmo

103

aconteceu com a graduação; não se completaram as quatro vagas. Foram

104

eleitas apenas Bruna Prudêncio Teixeira (12 votos) e Evelyn Ariane Lauro (8

105

votos) e será necessária nova chamada também.

106

Ordem do Dia: Item 1) Aprovação da ata(s) da(s) última(s) reuniões: A ata de

107

13 de novembro de 2013 foi aprovada com o pedido de correção do nome

108

do Prof. Alexandre na linha 266.

109

Item 2) Aprovação dos afastamentos de curta duração (ad-referendum):

110

Mariana Villaça (13-16 de março)*; Fernando Atique (24 de março)*;

111

André Machado (04 de abril). Aprovados por unanimidade. Homologação

112

dos Afastamentos futuros: A Sra. Presidente colocou em votação os

113

afastamentos dos professores: Fabiano Fernandes 09-11 de abril; Antonio

114

Simplício

115

Maria Rita 02 a 11-05 (correção de datas); Glaydson 05 a 10 de maio;

116

Bruno Feitler 14 de abril a 05 de maio; Fernando Atique 04 a 13 de

117

junho. Aprovados por unanimidade.

118

a) Aprovação dos afastamentos de longa duração: Profa. Mª Rita

119

lembrou que os pareceres positivos do prof. Max ao afastamento do

120

prof. Luis Filipe e do prof. Jaime ao afastamento da profa. Patrícia.

121

Foram aprovados com unanimidade por este Conselho. Acrescentou

122

que para o ano de 2015 as três vagas já estão preenchidas. Profa.

123

Wilma questionou se os quesitos estariam vinculados à aprovação de

124

bolsa. Profa. Mª Rita explicou que o Conselho designou um parecerista

125

para a aprovação ou não da saída do docente com ou sem bolsa,

126

citando a profa. Ana Nemi que fez cinco ou seis meses sem bolsa na

24 de abril; Eliane Lourenço 02 a 11-05 (correção de datas);
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127

UNICAMP. Profa. Wilma acrescentou que não havia regras naquele

128

tempo.

129

Item 3) Abertura dos processos de afastamento de longa duração:

130

Apresentou-se para dar parecer a este Conselho até o dia quatro:

131

 Profa. Maria Luiza no afastamento do país do prof. Jaime para Lisboa,

132

Portugal, de 01/03 a 31/12/2015.

133

Item 4) Eleição da Chefia pelo Departamento: Profa. Mª Rita lembrou a

134

necessidade de votação secreta no Conselho conforme regimento. Após

135

votação a profa. Mª Luiza da Comissão Eleitoral congratulou à nova

136

Chefia com a apuração de 16 votos a favor, um branco e um nulo na

137

chapa única com os profs. Glaydson (chefe) e Cláudia (vice). Prof. André

138

prometeu apresentar relatório da gestão até a próxima Congregação.

139

Profa. Mª Rita adiantou que no próximo ano reabrirão as eleições para

140

todos os setores institucionais. Novo membro representante TAE no

141

Conselho do Departamento Vilma Gama da Silva Castro (3 votos).

142

Item 5) Encontro do Departamento com a Direção Acadêmica: O prof.

143

Daniel fez uma avaliação de seu primeiro ano nesta gestão e prometeu

144

prestar contas do período até o final do mês. Destacou três obstáculos de

145

um período de indefinições:

146

1. O início da construção do prédio novo com a mudança em curto espaço

147

de tempo para o campus provisório. Poderia ter sido num prazo maior que

148

15 dias, sim, porém respondíamos questionamentos e ameaças do

149

Ministério Público sobre o aluguel do Galpão e o adiamento da

150

construção do prédio novo.

151

2. Retomamos as conversas com a Prefeitura incluindo PDI. Acordo com a

152

questão de doação de terrenos do entorno como sendo de interesse

153

público. Possibilidades que não implicassem na apresentação de

154

recursos: o estacionamento em frente ao CEAG, o Galpão, a garagem dos

155

ônibus que já utilizamos para um Centro Cultural; um projeto de Museu,

156

urbanização (boulevard). A Reitoria quer expandir o quê sem terreno,

157

perseguiremos o horizonte de novos cursos depois de arrumarmos a casa.
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158

3. Melhoria dos relacionamentos. Tivemos uma espetacular Semana de

159

Calouros num clima muito positivo. Outra vitória recente foi a reforma da

160

biblioteca: o processo de limpeza e higienização do acervo com

161

possibilidade de acesso direto pelo usuário, climatização e ampliação dos

162

espaços,

163

administrativos se dedicaram intensamente.

equipamentos

para

leitura

adaptada.

Os

técnicos

164

Concluímos o primeiro semestre como de implantação aqui; o segundo como de

165

adaptação e manutenção com demandas mais específicas, com maior atenção

166

interna; definiremos melhor o uso dos prédios. Não foi pouca coisa garantir o

167

semestre letivo e o início da construção do prédio novo no Pimentas (temos a

168

perspectiva de entrega do 1º andar até o fim do mês). Muito longe das condições

169

ideais, mas nossa boa relação com a Reitoria para recaptação para o quadro de

170

técnicos administrativos para que chegue a 70 servidores foi essencial.

171

Saímos de um passado sem perspectivas (foi o que esta Gestão perseguiu a

172

um custo de sacrifício muito grande, recebeu diversos pedidos de

173

redistribuição para instituições com jornada de 30 horas semanais), mas

174

achou que a Direção conseguirá avançar trabalhando juntos. Agradeceu a

175

profa. Mª Rita e André ajudaram em diversos momentos.

176

Prof. André passou a palavra ao prof. Odair que preparou uns slides de

177

novos cursos. Segundo semestre teremos a contratação do PDIn para

178

projetar o futuro do campi em cinco, 10, 15 anos. Se não tivermos afinados

179

sobre as ambições, em que base essa empresa trabalhará?! Não é pretensão

180

nossa, é bem mais que isso. Prof. Odair insistiu que não é o Depto de

181

História, preparou uma minuta e circulou um documento mais enxuto.

182

Citou os antecedentes de 2009, História da Arte. Apresentou novos cursos

183

com interface dos já existentes, ligados a Memória e Patrimônio (profa.

184

Lucília); Arqueologia Histórica (profa. Claudia); (profa. Márcia); Cultura

185

Imaterial (prof. Julio); Cultura Material (prof. Odair); Educação Patrimonial

186

(prof. Alexandre). O que sustenta a criação de formação em MUSEUOLOGIA

187

/ ARQUIVOLOGIA / ARQUEOLOGIA é a extravagante carência de

188

profissionais habilitados para área. Como diagnóstico apresentou os

189

números que falam por si (vide tabelas no documento). Profa. Wilma citou

190

Carlos Barcellar que desde a constituição de 1988 exige a presença de
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191

arquivos municiais. Não funcionam por falta de profissionais competentes.

192

Profa. Márcia acrescentou que o poder público é o grande demandante

193

destes profissionais. Profa. Claudia lembrou concursos com várias vagas,

194

mas ninguém para trabalhar. Prof. Odair insistiu que tem haver com a

195

nossa iniciativa, mas é evidente a necessidade de formar profissionais.

196

Estamos trabalhando com a Universidade do Porto e arq missioneiras na

197

internacionalização da EFLCH. É necessário um diálogo interdisciplinar

198

dentro e fora do campus para tornar-se referência na área. Nossos alunos e

199

do curso de História da Arte já são requisitados em museus porque tem as

200

horas de Patrimônio por trás. Profa. Wilma enquanto coordenadora na

201

graduação recebeu convite oficial de museólogos para atender a demanda,

202

como sendo uma vocação das universidades federais, onde apresentaram

203

esses dados. Existem disciplinas específicas de conservação, por exemplo,

204

no SENAC, mas é de formação técnica. Disseram que querem que as

205

Ciências Humanas sejam o eixo de articulação destes cursos para pensar

206

como campo de reflexão das humanidades (Federal de Pelotas, UNIRIO).

207

Profa. Patrícia comentou a necessidade de um diálogo transversal como

208

uma iniciativa para Departamentos autônomos com grande potencialidade.

209

Enxerga de forma positiva e construída a partir de uma história nossa, da

210

EFLCH. Prof. Glaydson requisitou a anuência da gestão acadêmica para

211

uma

212

transcendem. Prof. Daniel mencionou a parceria da Reitoria para entrar de

213

graça no Museu de Arte Moderna e que havia um estagiário de História.

214

O prof. Odair destacou o trabalho do PET com o arquivo da Cúria, o

215

Conselho de Patrimônio de Guarulhos e a Festa de Nossa Senhora do

216

Bonsucesso. A inserção de novos profissionais cuja formação faz interface

217

com todas as áreas da EFLCH como Letras (Profa. Lígia); C. Sociais (Profa.

218

Melvina); História da Arte, Filosofia, Pedagogia em grupos de pesquisas é

219

fundamental. Pediu apoio da Direção relembrando alguns entraves num

220

passado recente. Profa. Patrícia insistiu que acha importante trazer à

221

consciência desses futuros Departamentos que é nosso trabalho. Profa. Mª

222

Rita sobre desdobrar o Centro de Memória que foi um investimento grande e

223

árduo do colegiado tal qual sonhamos há muito tempo. Prof. Jaime referiu-

224

se a parcerias que tem o acervo em risco ou não; para pensar em política

225

nacional de cultura na ausência de arquivos públicos (Recife, SP). CMPH

grade

mínima;

são

possibilidades

para

o

Ministério

Público
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226

requer uma questão básica de infraestrutura e faz parte do nosso projeto

227

pedagógico. Não tem nada, não consegue oferecer cursos de extensão, os

228

bolsistas ganharam sem trabalhar porque não tinham condições de fazê-lo.

229

Todas as atividades formativas dentro do Curso de História dependem de

230

seu pleno funcionamento. A Profa. Patrícia levantou a questão da

231

segurança, onde num período de troca de turno no Galpão ocorreu o furto

232

de relatórios científicos e de instrumentos comprados com verba federal. O

233

Prof. Daniel assegurou que a empresa não tem registro de ponto para

234

averiguar. A Profa. Claudia informou CMPH alocará temporariamente os

235

equipamentos do LEA porque não há espaço apropriado. Profa. Márcia

236

queixou-se

237

manutenção, que pediu oito tomadas e instalaram cinco. Questionou

238

quando terá o transporte das prateleiras para o CEU, pois vivem

239

reagendando e as coisas não acontecem. Já conversou com a Juciane que

240

disse que a prioridade era biblioteca. Faltou um planejamento, é urgente.

241

Nossos formulários não podem ser os últimos. Há meses esperamos

242

resolução de problema da chuva na sala do PET, porque tem parede vazada.

243

Tudo bem que era um canto de corredor. Questionamos se o espaço de

244

estacionamento não inundava. Inunda!!! Temos uma dificuldade imensa de

245

realização de atividades acadêmicas. Os bolsistas não puderam mexer no

246

material. Não tiveram como com tudo comprimido na sala de dança. Como

247

justificar novos bolsistas sem a ajuda da instituição. Prof. Daniel

248

manifestou-se pessoalmente a favor de projetos arrojados, com uma visão

249

estratégica. Viu com muita simpatia e verá como encaminhar seu apoio a

250

novos cursos dentro das possibilidades e dos limites da conjuntura atual, o

251

projeto Leste aguardará um pouquinho. A revisão do PDI, da qual o prof.

252

Glaydson participou como representante do Departamento, com espírito de

253

atualização até 2015, em que momento nos anteciparemos para o próximo:

254

que projeto de universidade nós queremos. Prof. Glaydson comentou a

255

revisão, a ampliação e a criação de novos cursos. Sinalizamos o curso de

256

Geografia. O prof. Daniel concluiu que o que não conseguimos fazer no 1º

257

ano olhando para fora (Prefeitura, Reitoria) teremos no 2º: observar dentro;

258

fazer com que os Departamentos foquem PDI, o Projeto Pedagógico do

259

campus, as licenciaturas. A Reitora chamou os diretores e chamará os

260

chefes para discussão orçamentária. A profa. Wilma achou negativo esse

de

falta

de

devolutiva

dos

trabalhos

executados

pela

9
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261

precedente:

Reitoria-Chefes.

Prof. Glaydson

deduziu

que

a

Reitoria

262

atropelou as direções não respeitando a hierarquia. Prof. Daniel esclareceu

263

que a Reitora fica entre o Ministério e a Universidade e neste momento

264

evitará ruído na comunicação. Prof. André pediu que colocasse na agenda a

265

criação dos novos cursos não esperando a chamada. Aqui é uma pastelaria

266

na cabeça de Guarulhos, dizer o que quer, o que não quer, outras questões

267

surgirão. É fundamental que não queremos o que está acontecendo na Zona

268

Leste (Reitoria quer Engenharias, Arquitetura, Geografia - e, os militantes

269

não). Prof. Daniel propôs por na mesa a discussão, pois quem faz as

270

escolhas é a comunidade acadêmica, não pode ser uma imposição. Enviou

271

edital de apoio a eventos a todos os professores para pensar Colóquios de

272

Humanidades para apresentar os grupos de pesquisa, sobre o papel da

273

produção e difusão de conhecimento. Uma via de mão dupla de apoio, que

274

trará outros. Pactuar com os outros chefes a nossa organização de PDI,

275

para construir uma base de apoio para não acontecer o mesmo como foi o

276

Curso de Geografia. Prof. Glaydson denunciou que a previsão de

277

laboratórios não foi contemplada. Questionou se há preocupação ou

278

proposição de compra deste espaço. Prof. Daniel respondeu que a decisão

279

cabe à comunidade acadêmica. A Direção quer garantir ao corpo discente

280

uma unidade consolidada. Outra possibilidade é de outra universidade.

281

O pró está posto, o contra é a experiência dos outros campi. Pessoalmente

282

não vê problemas agora se não tivermos condições. Profa. Wilma supôs

283

suicida a ideia: campus Pimentas versus novos espaços. Profa. Samira

284

ratificou que se queremos novos cursos precisamos de novos espaços,

285

porque o prédio novo foi projetado para os cursos que já temos.

286

Prof. Glaydson destacou

287

para a construção do prédio novo (sete/oito anos). Prof. Daniel adiantou

288

pensar no uso imediato do Galpão, pois são duas alternativas: pré-moldado,

289

discutir possibilidades, pois o decreto de utilidade pública tem validade de

290

dois anos, com incerteza uma sede de grupo de pesquisa. Prof. Glaydson

291

pediu consenso para ser facilitada a discussão, pois está no horizonte.

292

Politicamente o prof. Daniel não gostou de dividir a EFLCH: a pós da

293

graduação. Como local de trabalho, não considerou.

294

questionou qual o limite de criar “puxadinhos” tendo em vista Museu,

295

Centro de Memória e os projetos que virão. Prof. Daniel questionou qual o

o tempo que levaram os processos licitatórios

Profa. Wilma
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296

plano da Universidade para a cidade de Guarulhos, com 20 milhões faremos

297

o quê? Precisamos pensar escolhas e possibilidades. Profa. Mª pediu

298

encaminhamentos. Prof. Daniel disse que a meta era terminar a biblioteca.

299

Prof. Jaime expôs a sensação de que a atividade fim virou atividade meio

300

com o corpo acadêmico preenchendo tantos formulários sem grandes

301

resultados. Prof. Daniel esclareceu que antes a mudança era feita no grito,

302

foi uma maneira de organizar. Prof. Jaime negou-se a tirar mais dinheiro

303

próprio para fazer funcionar os equipamentos do CMPH. Prof. André

304

convidou o prof. Daniel para ir à Diretoria Administrativa com prof. Jaime e

305

profa. Márcia para resolver os problemas de infraestrutura dos laboratórios.

306

Lembrou os livros que não possuem tombo por falta de mão de obra, os

307

livros devem estar acessíveis para atender o fim acadêmico. O prof. Daniel

308

viu-se confuso a respeito de quais seriam as prioridades diante de tantas

309

demandas.

310

A Sra. Presidente encerrou a reunião às 14h agradecendo a presença de todos.

311

Nada mais a acrescentar pela qualidade de secretária executiva Eu, Vilma

312

Castro lavrei a presente ata que, depois de aprovada, será assinada pelos

313

presentes.

Guarulhos, 08 de abril de 2014.
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