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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DO DEPARTAMENTO
DE HISTÓRIA DA EFLCH - UNIFESP CAMPUS PROVISÓRIO,
REALIZADA EM 21 DE MAIO DE 2014.

1

Ao vigésimo primeiro dia do mês de maio do ano de dois mil e quatorze, com

2

início às dez horas, na sala 224 do Prédio Acadêmico do Campus Provisório em

3

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

4

presidência do Prof. Dr. Glaydson José da Silva. Estavam presentes os

5

seguintes professores doutores: André R. A. Machado, Andrea Slemian, Bruno

6

G Feitler, Claudia R. Plens, Gilberto S. Francisco, José C. Viladarga, Lucília S.

7

Siqueira, Luigi Biondi, Márcia E. Miranda, Mª Luiza F. Oliveira, Mª Rita A.

8

Toledo, Mariana M. Villaça, Odair C. Paiva, Samira A. Osman, Wilma P. Costa a

9

representante discente da graduação: Bruna P. Teixeira, e a representante

10

técnico administrativo: Vilma G. S. Castro. Ausências justificadas dos

11

conselheiros: Ana L. L. Nemi, Alexandre P. Godoy, Antônio S. Almeida Neto,

12

Clifford A. Welch, Jaime Rodrigues, Julio M. Naranjo, Luis A. C. Ferla, Márcia

13

B. M. D’Aléssio, Patrícia S. Teixeira, Elaine M. Pires. Constatando-se “quorum”

14

legal com 18 presentes, o Sr. Presidente iniciou a reunião com os Informes:

15

a. Chefia -

16

b. Congregação (Anexo I) - As deliberações da Congregação circularam pelas

17

listas de e-mails. Destacamos os nomes do prof. Odair e a profa. Claudia

18

para o GT Novos Cursos. A empresa passará a agir a partir da audição

19

destes projetos em relação aos espaços. Faltou retorno do Depto de

20

Educação.

21

c. Pós-Graduação - Profa. Ma. Rita, atual coordenadora, comentou que foi

22

utilizado o mesmo edital do ano anterior para o processo de seleção; apenas

23

a dinâmica será alterada, não o conteúdo: prova cega, projeto e entrevista.

24

Pediu que todos atualizassem o Lattes. Quase nenhum aluno defendeu

25

Bolsa - nem pode sem o número do Comitê de Ética. Prof. Luigi acrescentou

26

que o Comitê de Ética está devolvendo os projetos, pois não adianta aprovar

27

trabalhos ruins, é preferível perder a bolsa. Profa. Wilma acrescentou que

28

tratam com rapidez, mas há uma formalidade. Prof. Odair pediu para
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29

mandar o quadro e esse informativo, pois há orientandos com a defesa na

30

"boca". Profa. Mª. Rita informou que o Erick já mandou, mas mandará

31

novamente aos orientadores, sem o envio dos volumes. Há apenas duas

32

defesas marcadas para encaminhar à PCN que abrirá dia 25 de junho e não

33

teremos condições de abrir doutorado para o próximo semestre. Profa.

34

Wilma reforçou que o prazo do programa é de 36 meses, mas pode-se fazer

35

em 24. Prof. Glaydson sugeriu como prazo ideal 30 meses. Profa. Mª Rita

36

alertou sobre a questão das metas, fundamental para a CAPES. Veremos o

37

regulamento, o que dá para alterar até a próxima semana; de qualquer jeito,

38

a conclusão é fechar para o ano que vem.

39

d. Comissão Curricular de História (CCH) - Sem informes no momento.

40

e. Comissão Extensão - A profa. Patrícia foi eleita com 10 votos para membro

41

desta comissão. O prof. Odair reforçou que somente os eventos cadastrados

42

no SIEX receberão os certificados feitos pela servidora Lilian que atende na

43

sala 110, e-mail: Eventos

lillian.lino@unifesp.br.

44

f. Comissão de Pesquisa (Anexo II) - A profa. Andrea comunicou as novas

45

regras para agendamento de Eventos e a inviabilidade de registrar os

46

Seminários História no SIEX para receber certificados a partir da solicitação

47

de eventos da página do campus, encaminhará e-mail para entregar as listas.

48

(http://humanas.unifesp.br/home/index.php/unifesp/administrativo/solicit

49

acao-servicos/solicitacao-eventos).

50

g. Centro de Memória e Pesquisa Histórica (CMPH) e PET - Profa. Márcia

51

Eckert descreveu a experiência com a Semana da Loucura (PET) - uma

52

extensa lista de cadastrados no SIEX com poucos presentes. Precisou liberar

53

para o indivíduo imprimir e voltar para a secretaria. Profa. Márcia Eckert

54

sobre a insfraestrutura do CMPH, ainda faltam tomadas para ligar nossa

55

digitalizadora, mas já temos acesso à internet e atende por agendamento.

56

O impasse com o CEU continua. Em reunião com a profa. Marineide

57

vislumbramos a possibilidade de fechar o estacionamento e elevar o piso.

58

Prof. Glaydson comentou a indisposição do prof. Daniel com o prof. Jaime,

59

que atividade docente é outra do depto. A profa. Marineide tem acolhido bem

60

a proposta para que tudo o que se refere ao CMPH fique num só lugar, parte
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61

do acervo que está na garagem e os equipamentos que virão. Chamará a

62

engenharia para adequar todo o espaço da garagem para o CMPH. Profa.

63

MªRita citou que soube casualmente sobre o acordo com a Prefeitura e a

64

Casa Amarela que possui sete cômodos - arquivo histórico do Município

65

(http://casaamarelaguarulhos.blogspot.com.br ?). Profa. Márcia Eckert pediu

66

para ficar bem claro que o CMPH tem de ficar no 1o. piso e que museu no 2o.

67

não existe. Poderemos dar aula lá dentro. Já tem verba para reforma - um

68

ano. Prof. Glaydson não se fia em promessas da Prefeitura e pleiteará pelo

69

Depto a ampliação (reforma) na garagem.

70

h. Discentes - Foram eleitos para representar a Comissão de Extensão:

71

Jonathan Dias Portela (08 votos); Conselho do Departamento: Amanda Leisa

72

Martins da Silva (09 votos); Alice Reis Silva (08 votos). Não houve inscrições

73

de pós-graduandos para membro do conselho nem de graduandos para o

74

Centro de Memória. Para compor o quadro, o corpo discente deverá realizar

75

as futuras eleições.

76

i. Técnicos (Anexo III) - A servidora Vilma repassou o informe sobre o

77

interesse na implantação da jornada flexibilizada de 30 horas semanais para

78

alguns setores onde o atendimento se dará por 12 horas ininterruptas. Profa.

79

Márcia Eckert quis deixar registrado que é um entrave ao professor e ao

80

aluno não ter serviços administrativos de Achados e Perdidos, RH até o fim

81

do período em que estão nas dependências da instituição. Às 22h30 já não

82

há vigilante (terceirizado) no andar. Prof. Glaydson disse que o que podemos

83

propor é negociar serviços.

84

Ordem do Dia: Item 1) Aprovação da ata(s) da(s) última(s) reuniões: As atas

85

das reuniões de março e de abril de 2014 estão em fase de revisão para

86

circular no Conselho.

87

Item 2) Aprovação dos afastamentos de curta duração - (Anexo IV): O Sr.

88

Presidente colocou em votação os afastamentos dos professores: Fabiano

89

Fernandes (27 a 30 de maio); Mariana Villaça (29 de julho a 01 de agosto);

90

Luis Ferla (06 a 13 de junho). Aprovados por unanimidade.
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91

Item 3) Homologação dos afastamentos de longa duração: Prof. Glaydson

92

pediu a área que formalizasse o parecer positivo sobre o afastamento para

93
94
95

pós doc do prof. Jaime para ser aprovado no próximo Conselho.
 Profa. Maria Luiza no afastamento do país do prof. Jaime para Lisboa, Portugal, de
01/03 a 31/12/2015.

96

Item 4) Calendário de Reuniões do Conselho: Prof. Glaydson alertou que

97

após três faltas consecutivas, o membro é desligado do Conselho. Para

98

não

99

excluindo-se os dias de jogo do Brasil 12, 17 e 23 de junho foi aprovado o

100

Calendário de Reuniões Ordinárias do Conselho do Departamento de

101

História - 2014 com a ressalva de que o prof. Odair não estará na

102

próxima devido à reunião pré-agendada do COEX. Profa. Mª Rita é

103

favorável à alteração do regimento que exige duas reuniões por semestre,

104

se necessário. Professora Lucíola pediu para circular no e-mail. Conforme

105

o calendário letivo da Graduação de 2014: http://migre.me/jf61s e para

106

atender a todos foram aprovadas duas quintas e duas quartas até o final

107

do ano:

justificar

ausência

por

compromisso

108



26 de Junho – Quinta-feira

109



21 de Agosto – Quinta-feira

110



22 de Outubro – Quarta-feira

111



26 de Novembro – Quarta-feira

previamente

agendado,

112

Item 5) Manifestação de interesse sobre quais projetos/equipamentos

113

públicos do Departamento de História desejamos alocar nos terrenos

114

do entorno do campus Pimentas (Cf. minuta de convênio com a

115

Prefeitura Municipal de Guarulhos e DPI 2011-2015 – Anexo VI e VII):

116

Após algumas sugestões e observações a cerca da infraestrutura das

117

áreas alugadas Galpão (terreno 1) e o Torricelli (terreno 5), ficou decidido

118

apresentar à Diretoria as demandas do Departamento para a empresa

119

responsável verificar o que e onde seria melhor alocar, pois contamos

120

apenas com hipóteses nos demais: Terreno 2 - é área com proteção

121

ambiental comportaria talvez um Parque, um Centro de Convivência;

122

Terreno 3 - área envolvida no programa Minha Casa Minha Vida; Terreno

123

4 - área com a garagem de ônibus do Terminal Pimentas.
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124

Item 6) Manifestação de interesse ou não pela aquisição do prédio da

125

Torricelli (em caso de interesse, deveremos justificar declarando para

126

quais finalidades – Anexo V): Profa. Mª Rita estranhou a solicitação da

127

Direção, uma vez que a universidade não abre mão dos espaços que

128

adquire. Prof. Luigi sugeriu levar a questão aos alunos e saber o que os

129

outros departamentos acham. Profa. Wilma preocupou-se de levantar

130

perigosas

131

Acrescentou que o prédio no bairro dos Pimentas foi planejado para

132

abrigar quatro cursos, mas agora são seis. Sugeriu uma biblioteca

133

pública da Cidade de Guarulhos. Prof. Glaydson disse que a Direção tem

134

que gerir ouvindo aos departamentos e levar à Congregação. Todo valor

135

pago de aluguel é deduzido numa eventual compra. Pensamos espaços de

136

expansão. Se tivermos de passar por todo processo como o da construção

137

no prédio Pimentas (sete anos, caça a imóveis adequados, mudança às

138

pressas e adaptações para só então fazer algo...). O objetivo é atender

139

outros cursos dos nossos alunos, a outros alunos e à comunidade. Profa.

140

Claudia apontou que é viável a compra e no bairro dos Pimentas não

141

temos imóvel similar. Incentivados pelo departamento de História os

142

demais cursos apresentarão o que querem e onde querem. Prof. André

143

acrescentou que a questão é saber como encaminhar para não polarizar

144

aqui ou lá. É aqui e lá. Profa. Mariana acrescentou que poderia abrigar os

145

grupos de pesquisa. Vilma manifestou-se por e-mail que além do campus

146

Macedo servir imediatamente de incubadora para novos cursos/deptos e

147

laboratórios da EFLCH ainda não contemplados no bairro dos Pimentas;

148

atenderia orientações individualizadas a discentes, grupos de estudos

149

hoje espremidos no entre aulas dos docentes que dão aula no dia além

150

da demanda por salas para realização de bancas de concursos. Profa. Mª

151

Rita sugeriu de enviar a proposta de orçamento com a metragem

152

realizada anteriormente do PDI. Temos intenções no Pimentas que já

153

apresentamos cinco vezes. Prof. Glaydson citou o Centro Cultural com o

154

Centro de Memória para além do acervo, exposições temporárias ou

155

concomitantes, Museu de Arqueologia, Laboratório de Artes Visuais,

156

Edifício com 23 Laboratórios. Prof. Odair pediu a sondagem dos espaços e

157

ouvir as projeções dos departamentos para 10, 15, 20 anos. Não haverá

158

novos cursos se não houver conversa com os outros departamentos. Não

polarizações

já

enfrentadas

anteriormente

no

campus.
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159

temos argumento, digo, qualificação técnica para determinar onde ficaria

160

perfeito o que queremos. Houve consenso favorável quanto à aquisição do

161

prédio Torricelli, mas a empresa contratada pela Unifesp deverá verificar

162

a

163

encaminhada à diretoria e demais chefias).

viabilidade

(Anexar

a

proposta

finalizada

do

depto.

História

164

Item 7) Aprovação do logo da Revista de Fontes (Anexo IX): Prof. Bruno

165

pediu aprovação para a proposta do layout da página da Revista Fontes.

166

Aprovado com unanimidade.

167

Item 8) Regulamento das IC’s sem bolsa do Departamento de História

168

(Anexo X): Prof. Bruno reforçou que o orientador encaminhará projeto ao

169

email da Comissão de Pesquisa do Departamento via secretária

170

vcastro@unifesp.br, conforme o documento circulado (sugeriu criar um

171

cpdh@gmail.com).

172

certificação de comparecimento em algum evento científico interno e/ou

173

externo. Quando houver recusa do parecerista em certificar o projeto

174

deverá ser refeito - esclarecendo a dúvida da profa. Lucília, se couber

175

recurso à recusa, encaminhar à Comissão de Pesquisa. Prof. Bruno falou

176

com profa. Rossana sobre a Jornada de Fontes para ajudar com tipologia

177

específica, colher cinco nomes para outubro a partir do acervo da

178

biblioteca. Prof. Glaydson acrescentou que a Comissão de Pesquisa

179

precisa apresentar a previsão de eventos com justificativas à Direção para

180

requisitar passagens e diárias. Profa. Mariana prontificou-se a mandar

181

novamente a tabela.

Convém

citar

a

necessidade

de

apresentar

a

182

Item 9) Aprovações das alterações no regimento da Monografia (Anexo XI):

183

Foram aprovadas devendo retornar com as alterações feitas pela CCH por

184

ocasião da Monografia II.

185

Item 10) Discussões e decisão sobre propostas para as UC’s de Monografia

186

(Anexo XII): Profa. Samira apresentou três propostas para resolver a

187

questão do aluno que se matricula várias vezes sem concluir ou que

188

chega ao fim do semestre ainda sem orientador. Houve 40 matrículas,

189

porém 20 defesas; citou que fez o levantamento de 2010-2013 feito pela

190

Elaine. Depois de extenuado debate sobre os prós e contras de cada
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191

proposta foi aprovada alteração da Mono II. A CCH organizará a mudança

192

no regimento.

193
194

Item 11) Continuidade (ou reinvenção) do programa PRACIH: Pela
exiguidade do tempo este item iniciará a próxima reunião do Conselho.

195

O Sr. Presidente encerrou a reunião às 13h10 agradecendo a presença de

196

todos. Nada mais a acrescentar pela qualidade de secretária executiva Eu,

197

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

198

presentes.
Guarulhos, 21 de maio de 2014.

199
200

André Roberto de Arruda Machado

____________________________

201

Andrea Slemian

____________________________

202

Bruna Prudêncio Teixeira

____________________________

203

Bruno Guilherme Feitler

____________________________

204

Claudia Regina Plens

____________________________

205

Gilberto da Silva Francisco

____________________________

206

Glaydson José da Silva

____________________________

207

José Carlos Viladarga

____________________________

208

Lucília Santos Siqueira

____________________________

209

Luigi Biondi

____________________________

210

Marcia Eckert Miranda

____________________________

211

Maria Luiza Ferreira de Oliveira

____________________________

212

Mariana Martins Villaça

____________________________

213

Maria Rita de Almeida Toledo

____________________________

214

Odair da Cruz Paiva

____________________________

215

Samira Adel Osman

____________________________
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216

Vilma Gama da Silva Castro

____________________________

217

Wilma Peres Costa

____________________________
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