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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DO DEPARTAMENTO DE

HISTÓRIA DA EFLCH - UNIFESP CAMPUS PROVISÓRIO,

REALIZADA EM 21 DE AGOSTO DE 2014.

Ao vigésimo primeiro dia do mês de agosto do ano de dois mil e quatorze, com início às dez
horas e trinta minutos, na sala 306 do Prédio Acadêmico do Campus Provisório em Macedo,
Guarulhos, reuniu-se o Conselho do Departamento de História, sob a presidência do Prof. Dr.
Glaydson José da Silva.  Estavam presentes os seguintes professores doutores:  Alexandre P.
Godoy,  Andrea  Slemian,  Antonio  S.  A.  Neto,  Bruno  G  Feitler,  Claudia  R.  Plens,  Elaine
Lourenço, Fabiana S, Fabio Franzini, Gilberto S. Francisco, Luigi Biondi, Luis A. C. Ferla,
Márcia E. Miranda, Mª Luiza F. Oliveira, Marcia E. Miranda, Mª Rita A. Toledo, Mariana M.
Villaça, Maximiliano M. Menz, Odair C. Paiva, Samira A. Osman. As representantes discentes
da graduação: Amanda L. M. Silva, Bruna P. Teixeira e a representante técnico administrativo:
Vilma G. S. Castro. Ausências justificadas dos conselheiros: Clifford A. Welch,  Denilson B.
Deus, José C. Viladarga, Julio M. Naranjo, Márcia B. M. D’Aléssio. Constatando-se “quorum”
legal com 22 presentes, o Sr. Presidente iniciou a reunião com os Informes:

a. Chefia -  A Direção Acadêmica cancelou sumariamente  as eletivas  com menos de cinco

inscritos, afetando UC’s da área de Letras, particularmente (Latim). A Direção foi duramente

contestada por todas as chefias de Departamento que entenderam uma ingerência da mesma

nos cursos com importantes consequências negativas para a formação dos alunos. Profa. Mª

Rita sugeriu dar a aula à revelia e recorrer à Câmara de Graduação.

b. Congregação (Anexo I e II)  - Sugeriu-se que se não houver a reunião programada para

04.09.2014, suspender o ponto de pauta conflituoso fazendo a declaração de voto por e-mail.

Profa. Cláudia citou que para a renovação do convênio da ponte Orca, a reitoria quer passar a

despesa do terceiro ano à EFLCH (a primeira foi do MEC e a segunda da Reitoria). Contudo

sabemos que não há orçamento para isso. Profa. Mª Rita esclareceu que o prof. Daniel foi

alertado pela comissão de transportes que o tribunal de contas não aceitará uma sobreposição

de benefícios para o mesmo fim (auxílio transporte mais  passe estudante/vale-transporte).

O Departamento  de  História  não  se  opõe  à  Reitoria  desde  que  tenhamos  verba.  Houve

comentários quanto à questão da eficiência do transporte direto, pois passar pelo centro de

Guarulhos é complicado.

c. Pós-Graduação - Profa. MªRita mandou APCN uma semana antes do prazo. Quem não tem

passaporte  para  a  plataforma  sucupira,  pode  visitar  e  consultar  se  importou  a  produção

científica do Lattes corretamente, mesmo quem não tem o mestrado defendido. A avaliação é
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até 2013 (quem se credenciou em 2013 será avaliado na próxima, quando o Conselho da Pós

homologar). Houve problemas quanto à coautoria, pois é necessário o CPF do coautor. Prof.

Fábio informou o site para cada um confrontar se a produção (intelectual) confere e informar

o que estiver errado:  https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/.  Profa. Mª Rita solicitou para

que cada orientador acompanhasse se a produção discente também estava OK para última

semana de agosto, considerando produção bibliográfica, técnica e apresentação de trabalhos.

Prof. Luis Ferla alertou que o nome de sua orientanda não entrou. Prof. Fábio acrescentou

que  o  APCN  que  foi  enviado  deve  sair  no  inicio  de  2015.  O  Prof.  Carlos  Fico  foi

reconduzido  para  próxima  reunião  em outubro.  Prof.  Alexandre  representou  o  depto  na

reunião do PAD. Na pós existe fluxo, as PADs não podem ser retroativas. No PAD é vedado

ao  estagiário  ministrar  aulas  ou  quaisquer  atividades  didáticas  na  ausência  do  professor

supervisor responsável pela disciplina. Profa. Mª Rita aprovamos na última reunião acertar a

diferença, pois o projeto PRACIH é a coroação do PAD. Prof. Alexandre terá que apresentar

renovação, encaminhar representante PADs até 23/10 na Reitoria. PAD não tem haver com a

CAPES,  cada  campus tem  seu  procedimento  de  Didática  de  Curso  Superior.  Próxima

reunião será em 15 de outubro.

d. Comissão Curricular de História (CCH) - Profa. Samira discorda da obrigação dos alunos

de fazer o Exame Nacional de Desempenho de Estudantes - ENADE, mas caso não façam,

não se formam. A comissão virá à EFLCH, se entregar em branco em forma de protesto terá

impacto direto no mercado de trabalho. A professora acrescentou que a partir de setembro os

técnicos  administrativos  em  educação  do  apoio  pedagógico  e  da  secretaria  acadêmica

(secretaria de alunos) atenderão a todos, indiscriminadamente, das 09 às 21 horas. Quanto à

questão do regimento da Congregação, a profa. Marieta indicou que houvesse mudança na

Câmara  com  a  possibilidade  de  qualquer  professor  mediante  chapa  e  eleição  e  não

exclusivamente  o  Coordenador.  O  consenso  é  para  profa.  Magali.  O regimento  na

PROGRAD afirma que qualquer docente pode ser presidente. Prof. Alexandre avisou que o

Curso de História  deveria  indicar  um candidato  titular  da Escola,  até  31 de agosto para

Comissão de Assuntos para Internacionalização de Documentos do Conselho Nacional de

Educação que fala sobre o que o professor de ensino básico precisa. A concepção de rede

para  se  integrar  diferente  SINP  a  política,  gestão.  Campus Baixada  já  tem  um  vice.

Cogitaram  os  nomes  dos  professores  Rafael  e  Luis  Filipe.  Foi  discutida  a  minuta  do

Regimento da Câmara, fechou na PROGRAD. Samira acrescentou sobre os monitores para

os laboratórios.
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e. Comissão Extensão - Prof. Odair informou que Cursos Novos teve a primeira reunião com

Pedagogia e História da Arte em 15/07 para desarmar os espíritos para a expansão da Escola.

Encaminharemos  daqui  a  15  dias  até  o  final  do  ano  com os  nomes  e  as  novas  trilhas

formativas  com  apostilamento.  Pensar  em  outras  conexões  com  História  das  Américas,

África. Prof. Glaydson acrescentou para a anuência de todos que o Departamento de História

tem sido o protagonista nesta questão desde 2012. Indagou à reitora sobre a possibilidade de

apresentação da EFCLH para sediar o curso de Direito. Quanto à localização do curso de

Direito o Campus Osasco - direcionado a Negócios - apresentou uma carta bem argumentada.

A reitora informou que as tratativas estão avançadas, mas que nada impede à EFLCH de se

apresentar como opção. Informando esta questão na reunião da Diretoria Acadêmica com as

chefias  de  departamento,  os  outros  chefes  concordaram  que  poderíamos  pleitear  aos

professores  da  EFLCH com formação  em direito  auxílio  na  elaboração  de  uma carta  de

intenções. A Profa. Arlenice de Filosofia ficou incumbida de levantar os nomes de docentes

que poderiam auxiliá-la com isso. Citou no Departamento de História os professores Rossana

e Rafael.

 f. Comissão de Pesquisa - Prof. Bruno informou que a organização da Revista Fontes nr. zero

estava em fase final e os textos em revisão. Foi um transtorno para se ter o domínio Unifesp,

que é necessário um desenvolvedor externo para o site e que o setor de DTI somente auxilia

com a disponibilização de espaço e domínio. Prof. Glaydson informou que, conhecendo os

procedimentos para todo o processo de obtenção do domínio unifesp.br, poderia auxiliar a

todos  os  grupos  de  pesquisa  interessados,  desde  que  lhe  informassem.  Prof.  Luis  Ferla

reforçou a migração do Hímaco para o site da Unifesp, saiu do Arquivo Público do Estado

devido ao período de eleição;  deram usuário  e  senha,  mas  quem alimenta  o site  são os

bolsistas. Da Almanack quem alimenta é o pessoal do TI. O prof. André propôs página de

História.  Os  docentes  que  tiverem  Grupo  de  Pesquisas  e  interesse,  Prof.  Glaydson

encaminharia de forma coletiva a solicitação de páginas pelo Departamento. Prof. Luis Ferla

deduziu que o melhor é endereço unifesp.br/grupo. Prof. Bruno acrescentou que documentos

transcritos podem ser publicados desde IC em dois formatos.

g. Centro de Memória e Pesquisa Histórica - CMPH (Anexo III, IV, V e VI)  - A profa.

Márcia informou que a equipe que constituía o CMPH mudou essa semana e continua com

agendamentos via e-mail para uso dos equipamentos. A relação de bolsistas autorizados está

com a zeladoria. Acompanhou discentes ao ENAPET 2014 -  XIX Encontro Nacional dos

Grupos  PET  em Santa  Maria  (RS).  Foi  a  primeira  apresentação  de  forma  efetiva  com
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representante, acompanhamento e avaliação do nosso Conselho. O nosso PET está irregular;

na  PROGRAD  um  técnico  administrativo  é  o  presidente  do  Conselho;  não  conseguem

comprar nada de material permanente sem verba capital.  Solicitou quem pudesse ter uma

contrapartida, pois atualmente é o prof. Luis Filipe o representante da Escola.

Prof. Ferla informou que o Paço das Artes pleiteou digitar o acervo da Casa Nexus que por

ativismo  foi  para  o  Centro  Cultural  de  SP;  prof.  Henrique  Parra  sugeriu  termos  guarda

definitiva no Centro de Memória, sem problemas para abrigar 16,02m de documentação. Profa

Márcia disse que temos uma digitalizadora simples, para A3; teremos uma planetária, mas não

é uma realidade concreta. Concessão FAPESP de bolsa capacitação de três anos, renovável,

R$ 6.000,00.

h.  Discentes - Ocorreu eleição do tema para semana de História “Construção de identidade,

esporte, tradição e nacionalismo” . Ainda será discutido na CCH o calendário do evento,

previsto para novembro. A Semana de Ciências Sociais terá tema identidade também.

i. Técnicos - Sem informes no momento, próxima reunião dia 27 de agosto.

Ordem do Dia: Item 1) Aprovação das atas das reuniões anteriores (VII): As atas de junho

e  agosto  circularão  para  aprovação  na  próxima  reunião.  As  atas  pendentes  estão  com

Jonathan,  o  bolsista  BIG, que perdeu a  do dia  04 e já havia  entregado a do dia  13 de

setembro de 2013, salvo engano, para o professor André e a Profa. Ana Nemi.

Item  2)  Esclarecimentos  e  encaminhamentos  acerca  do  processo  de  afastamento

internacional  do  Prof.  Julio  Moracen  Naranjo  (Anexos  II  ao  VII):  Prof.  Julio

compareceu  à  convocação  e  esclareceu  que  seu  roteiro  de  pesquisa  e  palestras  em

patrimônio imaterial incluía o Brasil (não discriminando região ou cidade); Prof. Glaydson

concluiu  que  havia  inconsistência  pela  apresentação  de  documentos  divergentes,  pois  o

Conselho aprovou a saída do Prof. Julio para a França em uma reunião extraordinária para a

qual só se teve acesso a uma carta de acolhida do Professor supervisor. Na carta em questão

não se fazia menção à estadia do Prof. Julio no Brasil. Prof. Glaydson informou que, após a

última reunião do Conselho, solicitou o processo de afastamento do Prof Julio para verificar

a  documentação.  Informou  que  na  documentação  do  processo  o  RH  da  Unifesp  teria

solicitado ao Prof. Julio a instrução do mesmo com demais documentos, como projeto e

cronograma de pesquisa, e que, nos mesmos, estava anunciada a circulação internacional do

Prof. Julio para pesquisa em diferentes países. Profa. Cláudia acrescentou que a área não
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julgou o mérito do projeto, a preocupação era de quem iria cobrir a ausência. Considerou-se

o fato de que havia divergências entre a aprovação do estágio pós-doutoral na França e a

circulação em diferentes países, não informada na carta inicial que motivou a aprovação do

afastamento  pelo  Conselho  do  Departamento.  O fato  do  prof.  Julio  estar  no  país  (em

especial em SP) gerou conflito. Pelo fato de não haver regulamentação de afastamentos de

longo prazo à época em que os Professores Clifford, Márcia e Julio solicitaram, o Conselho

achou melhor não suspender o afastamento do Prof. Julio nem abrir processo administrativo

contra o mesmo. Sugeriu ainda requisitar cronograma, a carta de ciência do orientador e

relatório  detalhado  aos  três  professores.  Lembrou  a  importância  capital  que  o  projeto

preveja cronograma, plano de trabalho - para se evitar problemas jurídicos - e de não se

exercer  atividade  remunerada  no  período  de  afastamento  sem  que  seja  devidamente

informada  e  esteja  em  consonância  com  as  normatizações  da  universidade,  pois  isso

configura falta grave no funcionalismo público.

Item 3) Aprovação dos afastamentos de curta duração - (Anexo VIII): Foram aprovados

com unanimidade os afastamentos dos docentes com alterações e inclusões:

PERÍODO DOCENTE DESTINO

18-19 de agosto Elaine Lourenço,
Fábio Franzini

Mariana - MG

19 de agosto Maria Rita Nova mutum, MT
19-22 de agosto José Carlos UFA - Alagoas
20-22 de agosto Denilson Teresina -Piauí
25-29 de agosto Maria Luiza Vitória - ES

 25-29 de agosto e
02-04 de setembro Márcia Eckert Vitória - ES e 

Santos - SP
01-02 de setembro Fábio Franzini Santos - SP
01-03 de setembro Elaine Lourenço Santos - SP

01-04 de setembro Alexandre, Antonio,
 Janes, Lucília, Odair

Santos - SP

01-04 de setembro
28-29 de outubro Jaime Rodrigues Santos - SP

Mariana - MG
07-20 de setembro Andrea Berlim e Madri
07-13 de setembro Luis Ferla Berlim, Alemanha

25 e 26 de setembro
18-20 de novembro

Glaydson UFRJ - RJ
UEMA - MA

09-28 de setembro Fabiana Schleumer Coimbra - Portugal
01 e 29 de outubro Gilberto Atenas - Grécia
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PERÍODO DOCENTE DESTINO

13-27 de outubro Bruno Texas -EUA

O prof. Odair fará o lançamento da coletânea da ANPUH SP, em Santos. O Prof. Glaydson

lembrou  do  lançamento  recente  de  um  livro  em  03  volumes  pelos  professores  do

Departamento  de Ciências  Sociais  e  propôs recuperar  uma ideia  da profa.  Wilma de uma

publicação que evidenciasse o processo de constituição do curso de História da Unifesp. Essa

publicação  contaria  com  contribuições  dos  professores  que  participaram  das  bancas  de

pesquisa e dos docentes do curso, informaria aos professores do Departamento pela lista para

pensar  em  um  formato  de  publicação.  O  Conselho  acolheu  a  proposição.  Prof.  Antonio

lembrou a 21ª Oficina de ensino de História, no próximo dia 23 (sábado), às 9h na sala 211 do

campus provisório.

4) Criação do Laboratório de Pesquisas de História da América - LAPHA (Anexos IX e

X):  A profa. Mariana circulou para conhecimento as atividades de 2013 e 2014 do grupo

CNPq “História e Historiografia das Américas” criado em 2011 com profa. Estela, prof.

José Carlos  Vilardaga.  O LAPHA conta com cerca 15 alunos (pós e graduandos) mais

quatro docentes. Espera ter página até 2017.

5) Proposta de alocação do Laboratório de Estudos Arqueológicos: Profa. Cláudia pedirá

um espaço à Direção,  de 190m2,  destinado ao laboratório e à reserva técnica do LEA -

Laboratório de Estudos Arqueológicos, instalado provisoriamente no CPMH. Para obter o

reconhecimento do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional - IPHAN requer

uma  declaração  do  espaço.  Solicitará  projeto  com  orientações  para  as  especificações

técnicas.

6)  Proposta de  alocação do Projeto  Temático: Prof.  Glaydson  informou  que a  Direção

Acadêmica planeja a distribuição de nove salas de pesquisa na parte final do prédio em arco

do campus nos Pimentas e, que o Departamento terá acesso, em princípio, a uma delas. Será

discutida a distribuição das salas do anexo. Solicitou autorização do Departamento para que

pleiteasse junto aos demais  departamentos  o espaço de uma das quatro salas do prédio

anexo para o Projeto Temático. A indicação de precisar de um espaço é pré-requisito para a

solicitação de auxílio à FAPESP. Informou também que a indicação é prática, mas tem,

também,  um  caráter  nominal,  visto  que  o  espaço  seria,  também,  para  utilização  de

diferentes projetos do Departamento. Profa. Márcia frisou que o PET, o Centro de Memória
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e  o  LEA  são  distintos.  Profa.  Andrea  afirmou  que  na  descrição  circunstanciada  para

FAPESP não precisa ser espaço exclusivo.

7)  Substituição de Representação da EFLCH no Conselho de Municipal de Patrimônio

de Guarulhos: Profs. Claudia e Odair representarão Guarulhos. Prof. Ferla citou que no dia

09  o  projeto  Volta  ao  mundo  em  80  dias  parou  no  site  da  Hímaco

(http://www2.unifesp.br/himaco/).

O Sr. Presidente encerrou a reunião às 12h40 agradecendo a presença de todos. Nada mais a

acrescentar pela qualidade de secretária executiva Eu, Vilma Castro lavrei a presente ata que,

depois de aprovada, será rubricada.
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