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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DO DEPARTAMENTO 

DE HISTÓRIA DA EFLCH - UNIFESP CAMPUS PROVISÓRIO, 

REALIZADA EM 22 DE OUTUBRO DE 2014. 

 

Ao vigésimo segundo dia do mês de outubro do ano de dois mil e quatorze, com 1 

início às dez horas e vinte minutos, na sala 307 do Prédio Acadêmico do 2 

Campus Provisório em Macedo, Guarulhos, reuniu-se o Conselho do 3 

Departamento de História, sob a presidência do Prof. Dr. Glaydson José da 4 

Silva. Estavam presentes os seguintes professores doutores: Alexandre P. 5 

Godoy, Claudia R. Plens, Elaine Lourenço, Fabio Franzini, Jaime Rodrigues, 6 

José C. Viladarga, Luis A. C. Ferla, Maria Luiza F. Oliveira, Maria Rita A. 7 

Toledo, Mariana M. Villaça, Rosangela F. Leite, Samira A. Osman. As 8 

representantes discentes da graduação: Amanda Leisa Martins da Silva, Bruna 9 

P. Teixeira, Evelyn Ariane Lauro e a representante técnico administrativo: Vilma 10 

G. S. Castro. Ausências justificadas dos conselheiros: Antonio Simplicio de 11 

Almeida Neto, Bruno G. Feitler, Luis Filipe S Lima, Odair C. Paiva, Clifford A. 12 

Welch, Julio M. Naranjo, Márcia B. M. D’Aléssio. Constatando-se “quorum” 13 

legal com 17 presentes, o Sr. Presidente iniciou a reunião com os Informes:  14 

a. Chefia (Anexo II a V) – O Prof. Glaydson informou que avisou a todos os 15 

docentes em afastamento de longo prazo sobre o imperativo de observarem, 16 

quando de seu retorno, os procedimentos aprovados pelo Departamento 17 

para os afastamentos desta natureza. Informou também ter recebido a carta 18 

do supervisor do prof. Julio Moracen. Informou sobre o processo de 19 

progressão na carreira, para o nível de Professor Associado, iniciado pelo 20 

Professor Jaime. Solicitou à Professora Elaine e ao professor José Carlos 21 

que informassem a respeito das parcerias em andamento entre a EFLCH e a 22 

Prefeitura de Guarulhos (Casa da Candinha e Casa do prefeito José 23 

Maurício). Sobre a visita à Casa da Candinha, a prefeitura não tem verba, 24 

nem projeto. (Já houve da Petrobrás, não existe mais). Doação de material e 25 

documentos para um futuro parque da Secretaria do Meio Ambiente. 26 

A realidade é que precisa realizar um rápido e urgente restauro da casa. 27 

Além do prof José Carlos Vilardaga pelo Departamento de História, estavam 28 

os professores Marineide de Oliveira Gomes pela direção, João do Prado 29 

Ferraz de Carvalho pelo Departamento de Educação, Manoela Rufinoni e 30 

Ilana Seltzer Goldstein pelo Departamento de História Arte, Carlos José e 31 

Iara Rosa Farias por Letras. Estavam também o Sr. Daniel, pela Secretaria 32 

de Cultura e Ung e, Elton pela Secretaria de Educação. Informou-se das 33 
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conversas iniciais atentando-se para o fato de que não há nada formalizado 34 

ainda. Uma ONG apresentou interesse. Há a questão arqueológica, é preciso 35 

uma pesquisa documental séria. Profa. Cláudia revelou-se contrária por já 36 

ter sido usada como arqueóloga da prefeitura diversas vezes sem efetivo 37 

retorno. Sobre a Casa Amarela a Profa. Elaine considerou um bom projeto, 38 

um espaço para cultura e trabalho de extensão no centro da cidade. 39 

Os arquitetos dizem ter muito dinheiro da Secretaria da Educação para o 40 

restauro e interesse em fazer um espaço para depoimento, museu do livro, 41 

material didático, a prefeitura entrará com os recursos humanos (uma ou 42 

duas pessoas), mas as reuniões foram interrompidas pelo período de 43 

eleição. Profa. Cláudia concluiu que a Universidade no centro teria mais 44 

visibilidade na cidade seria um projeto mais viável. 45 

b. Congregação (Anexo VI e VII) - Sem informes além dos anexos. 46 

c. Pós-Graduação - Prof Fábio informou que o PPGH fechou o processo 47 

seletivo para 2015 com 45 aprovados. Valorizou a qualidade dos projetos e o 48 

equilíbrio entre a relação oferta de disciplinas, professores e alunos. 49 

O Fórum Nacional de Pós-Graduação em Belo Horizonte em abril será para 50 

estabelecer critérios para avaliação diária dos orientandos. No que diz 51 

respeito à produção, material didático, programa de pós-graduação. A pró-52 

reitoria de pós dará resposta no início de 2015. Prof. Alexandre acrescentou 53 

que o PAD é estágio obrigatório quem faz pós. Disse ter investigado porque 54 

os projetos de PAD do curso e do campus não chegam à Reitoria. Disse que 55 

os processos estão parados desde o primeiro semestre de 2014. Disse que o 56 

secretário do PPGH, Erick, não está dando de conta do fluxo administrativo 57 

de colher assinaturas, digitalizar e encaminhar por e-mail e malote até 58 

porque não cuida de um só curso. Até o próximo dia 25 é o prazo para o 59 

1º semestre de 2015. Relembro que PAD não é retroativo. Há documentação 60 

desatualizada do professor que orientará. Acrescentou a necessidade de 61 

validar o estágio dos alunos que já estagiaram junto à graduação. Tentar 62 

agilizar muitos tem interesse, site do PAD fica dentro da Prograd 63 

http://www2.unifesp.br/prograd/portal/index.php?option=com_content&vi64 

ew=category&id=348&Itemid=294, Prof Ferla questionou se é possível 65 

apresentar dois projetos para o mesmo semestre. Há confusão no 66 

preenchimento dos formulários porque Plano da disciplina (P1) é diferente 67 

de Plano de orientação (P2); P2 é estágio e Ciências Sociais confundiu. 68 

http://www2.unifesp.br/prograd/portal/index.php?option=com_content&view=category&id=348&Itemid=294
http://www2.unifesp.br/prograd/portal/index.php?option=com_content&view=category&id=348&Itemid=294
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d. Comissão Curricular de História (CCH) - CCH conta com novo membro 69 

representante até março de 2015, Prof. Fernando Atique foi eleito com oito 70 

votos. Não houve nulos nem brancos conforme apuração no dia 16 de 71 

setembro. Profa. Samira informou que o calendário elaborado para 2015 72 

equilibra a Câmara de Graduação e a Prograd. Temos eletivas de 2016 73 

rascunhadas. Disse ter recebido uma convocação urgente para reunião 74 

sobre ENADE. Sugeriram que os discentes que não possuem 80% do curso 75 

não preenchessem o questionário que circulará. Quem entregar fará a 76 

prova. O apoio pedagógico fez o levantamento dos alunos jubilando. Total 77 

26, com um caso de uma pessoa que está em licença já faz muito tempo, 78 

mas não apresentou documentação. Profa. Elaine esclareceu que a confusão 79 

se deu porque no início fariam com alunos do começo e do fim do curso 80 

para medir o degrau, mas desistiram no meio do caminho, houve período de 81 

greve estudantil. 82 

e. Comissão Extensão - A secretária Vilma informou que o Setor de Apoio à 83 

Extensão e Eventos (SAEE) da EFLCH está com atendimento pela nova 84 

servidora, Juliana na entrada do TI, no 4º andar. Reforçou a necessidade do 85 

cadastramento na página do campus para expedição de certificados: 86 

http://www.unifesp.br/campus/gua/index.php/institucional/solicitacao-87 

de-servicos/solicitacao-de-eventos. Exclusiva ao corpo docente da EFLCH. 88 

Dúvidas email: eventos.guarulhos@unifesp.br. Cadastramentos de eventos 89 

no SIEX são realizados pela intranet e o prof. Jaime citou que contribuem 90 

na progressão funcional. 91 

f. Comissão de Pesquisa - Profa. Andréa informou que o domínio da Revista 92 

Fontes está pendente devido à mudança da interface da Unifesp no dia 17, 93 

o TI do campus está sobrecarregado para fazer os ajustes necessários. Sobre 94 

a Jornada de Fontes, com 18 convidados serão realizadas duas mesas de 95 

manhã e duas à tarde. Profa. Mariana citou o acordo para oficinas que 96 

precisarão de apoio logístico em setembro/outubro 2015. 2º Acordo 97 

jovem.doc DocTV está organizando federais de 10 capitais para o 98 

lançamento de documentários. Conta com a profa. Yanet e outros. Área de 99 

patrimônio e quem mais tiver interesse. Prof. Glaydson aproveitou para 100 

informar que o do grupo de pesquisa dele não demorou a sair pelo DTI-SP e 101 

indagou sobre o valor pago para o desenvolvedor do site. 102 

http://www.unifesp.br/campus/gua/index.php/institucional/solicitacao-de-servicos/solicitacao-de-eventos
http://www.unifesp.br/campus/gua/index.php/institucional/solicitacao-de-servicos/solicitacao-de-eventos
mailto:eventos.guarulhos@unifesp.br
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g. Centro de Memória e Pesquisa Histórica - CMPH: O prof Jaime informou 103 

que recebeu a assinatura da reitora dia 15 com prazo de 10 anos no 104 

contrato de comodato com a Cia Nacional e IBEP que assinou dia 16. Será 105 

publicado nos próximos dias no Diário Oficial. Após publicação sugeriu 106 

retornar à Reitora para rubricar todas as páginas. Precisaremos de um 107 

caminhão para trazer o acervo e toda ajuda para descarregar, a equipe de 108 

terceirizados da RV3 estará disponível. Realocaremos bolsistas e alunos do 109 

PET. O registro do CPMH com foto e audiência com a Reitora, quase na 110 

versão definitiva na frente do acervo será excelente. Prof Glaydson levantou 111 

a questão dos convênios que estão parados, como o de Piracicaba. 112 

Prof. Jaime informou que o processo foi encerrado na Secretaria da 113 

Educação. Como a própria Secretaria manifestou interesse, recomeçaram 114 

no pior momento possível, desandou pela precariedade do CMPH na época. 115 

Sobre o Arquivo Público do Estado terá de começar um novo. O Secretário 116 

da Casa Civil assinou, mas não passou pela procuradoria a tempo de 117 

prorrogar. Profa. Cláudia citou a intenção da procuradoria da universidade 118 

de fazer uma lista para os outros departamentos que servirá como um 119 

manual de como proceder para corrigir para os termos adequados à 120 

Procuradoria. Pontuar que se responsabilizam problemas com convênios, 121 

agendar consulta. Prof Fábio citou a Universidade Livre de Berlim. 122 

h. Discentes (Anexo XII): A discente Bruna apresentou a reivindicação para 123 

mudança da matriz curricular com um abaixo assinado com 286 124 

assinaturas. O prof. Glaydson considerou pertinente e pediu a aprovação 125 

em mérito para a continuidade da discussão na CCH. Prof. Jaime 126 

posicionou-se contrário porque a mesma questão já foi objeto de discussão 127 

em pelo menos três ocasiões e houve declínio. 1º porque fere o projeto 128 

pedagógico. Profa. Maria Rita destacou que não há limite nas eletivas que 129 

o discente quiser fazer em outros cursos. Profa. Maria Luiza concordou 130 

com a ideia e pediu para encaminhar. Profa. Samira alertou para a questão 131 

da licenciatura na Prograd sobre as vagas espelhadas - o termo usado não é 132 

mais ilegalidade agora irregularidade. Se houver reingresso, não se pode 133 

aproveitar mais do que 50% do curso. Prof. Alexandre tem a preocupação de 134 

transformar a licenciatura em um curso menor que o bacharelado. Não é 135 

contra, mas deve ser pensado com cuidado sobre a formação com coerência 136 

séria do historiador. Requer impacto muito grande na matriz. Bruna 137 

questionou interdisciplinar como? O prof. Ferla é favorável por estarmos em 138 
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uma escola de humanidades. Profa. Andrea é favorável, mas depende do 139 

arranjo geral.  140 

i. Técnicos: A servidora Vilma destacou o informativo@unifesp com assunto 141 

“Alteração no formulário PCDP” (Proposta de Concessão de Diárias e 142 

Passagens). A partir de novembro o setor de SCDP não receberá formulários 143 

incompletos. É obrigatório o preenchimento dos campos “auxílio 144 

alimentação e auxílio transporte”: 145 

http://www.unifesp.br/index.php/institucional/reitoria/documentos-institucionais. Citou 146 

que haveria uma reunião do TI com o diretor administrativo, Juliana de 147 

eventos e as secretárias disponíveis (Daniela de férias e o curso de Ciências 148 

Sociais está sem) para atender a antiga demanda de tornar o agendamento 149 

de salas on-line que evitassem sobreposições de atividades/docentes. 150 

Comunicou que os delegados para o Congresso da Unifesp são Adriano, 151 

Andreia Pereira, Cristiane, Diego, Elaine, Elson, Lilian e Wellingon. 152 

Ordem do Dia: Prof. Glaydson lembrou da aprovação prévia do Conselho para 153 

gravação das reuniões e informou que a reunião passaria a ser gravada a 154 

partir de então.  155 

Item 1) Aprovação das atas das reuniões anteriores (VII): As atas das 156 

reuniões de 04 de setembro de 2013; 30 de junho e 21 de agosto de 157 

2014 foram aprovadas sem ressalvas. 158 

Item 2) Aprovação dos afastamentos de curta duração (Anexo XIII): 159 

O Sr. Presidente colocou em votação os afastamentos dos professores 160 

que foram homologados ad-referendum e aprovados os demais com três 161 

inclusões: José Carlos (08 a 14/09 Berlim); Fabio Franzini (09 a 13/09 162 

Berlim e 19/09 ES e 11-14/11 Argentina) Gilberto (15/09 RJ); Janes 163 

(14 a 19/10 Argentina); Andrea (14 a 16/10 RJ); Odair (20 a 24/10 164 

Petrolina PE); Maria Luiza (29/09 a 03/10 PE e 27/10 a 04/11 RJ); 165 

Jaime (11 e 12/12 PE); Maria Rita (29-31/10 Maceió, AL). 166 

Item 3) Aprovação dos afastamentos de longa duração: Discutiu-se o caso 167 

do Prof. Fernando Atique. Cogitou-se possibilidades de substituição 168 

visto ser o único docente para a uc Patrimônio edificado. Apresentou 169 

três possibilidades para substituição: 1ª. Profa. Manoela Rufinoni 170 

substituí-lo em 2016 e em 2017 Fernando a substituiria no Curso de 171 

http://www.unifesp.br/index.php/institucional/reitoria/documentos-institucionais
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História da Arte. 2ª Não oferecer a disciplina em 2016 e ministrá-la duas 172 

vezes em 2017. Profa. Maria Rita recomendou a obrigatoriedade de 173 

oferecer. 3ª Substituição pela área. Toda área está de acordo, mas a 174 

profa. Claudia informou que não poderá. Prof. Glaydson vislumbrou 175 

ainda outra possibilidade que seria a atribuição da CCH com 176 

antecedência para docentes com interesses e/ou atuação de pesquisa 177 

próximos. Lembrou que, com antecedência, qualquer colega pode 178 

preparar conteúdos. Lembrou que a uc ministrada nesses termos seria a 179 

uc possível. Profa. Samira questionou quem poderia substituí-lo no 180 

segundo semestre de 2016, porque cabe à CCH indicar o docente, não 181 

restringir. A secretária Vilma optou pela primeira possibilidade que vem 182 

de encontro com a demanda dos alunos pela interdisciplinaridade. 183 

Sem objeções. Acolhida a inscrição, a profa. Maria Luiza fará o parecer. 184 

Prof. Jaime pediu retificação no calendário de seu afastamento, pois 185 

havia solicitado 10 meses e conseguiu bolsa para seis, no segundo 186 

semestre de 2015. Da profa. Rossana, no período de recesso 19.12.2014 187 

a 10.03.2015, para Inglaterra. Prof. Glaydson avisou que as inscrições 188 

para afastamento de longo prazo encerram-se em 31 de outubro. Prof. 189 

Fernando acrescentou para FAPESP e CAPES visando 2016 também. 190 

Item 3) Aprovação do Regulamento do Curso de História e Regulamento 191 

das Monografias (Samira): Informou-se sobre as mudanças. 192 

A coordenação teve anuência para dar continuidade à tramitação nas 193 

demais instancias. 194 

Item 4) Minuta do regimento do Laboratório de IC (Anexo VIII): ficará para 195 

a reunião de novembro, mas a internet está lenta, foi preciso reativar o 196 

revezamento. 197 

Item 5) Inclusão do Projeto Temático no nicho institucional do Centro de 198 

Memória: Proposta aprovada. Reconheceu-se a importância de indicar 199 

espaço já existente para a FAPESP 200 

Item 6) Espaço Físico para o Hímaco: Prof. Luis Ferla disse que o laboratório 201 

funciona desde 2010; ele, prof. Fernando e prof. Janes e três bolsistas 202 

atuam junto ao Arquivo do Estado. Disse terem ficado dois anos sem 203 

convênio algum, mas agora a demanda é imediata. Apontou para o 204 
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problema de terem sido proibidos de subir ao Laboratório no Arquivo 205 

Público do Estado. O aditamento aprovado ao contrato não chegou a 206 

tempo para assinatura de prorrogação. Tinha um evento previsto. 207 

O evento está mantido, mas o acesso é proibido. Disse ter feito um ofício 208 

com as pessoas autorizadas para que fizéssemos consulta ao arquivo 209 

das 09 às 19horas de outubro. Quem não estiver na lista não sobe. Pode 210 

subir ao laboratório, mas não pode fazer reunião. Prof Glaydson citou 211 

que o projeto FINEP quase concluído requer espaço para o Hímaco (prof 212 

Plínio). Levantou-se a questão de que a necessidade de espaço era 213 

imediata. Pediu anuência para fazer gestões para obtenção da sala 214 

anteriormente prevista para o projeto temático (sala do anexo do 215 

campus Pimentas) para que seja uma sala de projetos de multiusuários. 216 

Profa. Maria Rita sugeriu juntar o Hímaco ao Laboratório de IC. Profa. 217 

Andrea aprovou, pois o laboratório existe e os alunos usam. Vilma 218 

sugeriu como gestão de espaço trocar a mesa de reunião com a da chefia 219 

para ter mais espaço para as estações de trabalho do Hímaco. Prof. 220 

Fernando citou que os alunos possuem uma reserva técnica que não 221 

precisa ser doada à Instituição. Profa. Maria Rita continua usando 222 

equipamento patrimoniado; prof. André; se o departamento precisar 223 

pode requisitar. Impressora está no Centro de Memória, a impressora da 224 

Rosangela está com a Vilma na secretaria, há um notebook cedido pela 225 

direção para às chefias outro é de projeto. A questão da sustentabilidade 226 

para tintas de impressoras. Profa. Andrea disse que há R$600,00 para 227 

comprar livro, tinta. 228 

Item 7) Manifestação de interesse pelos cursos de Direito e Medicina na 229 

EFLCH: Professor Glaydson informou da manifestação de interesse 230 

apontada pela Direção no curso de Direito. Fez um breve histórico da 231 

proposição. Profa. Andrea questionou a viabilidade se já estava 232 

consolidado o curso de Direito para o campus de Osasco. Prof. Glaydson 233 

encaminhou interesse dos docentes com formação em direito como prof. 234 

Rafael e Rossana para integrarem o grupo que ora prepara uma carta de 235 

intenções para ser apresentada no Consu. A cidade de Guarulhos foi 236 

contemplada com um curso de medicina em programa do MEC. 237 

A EFLCH apresentará uma carta de intenções com o prefeito e levará ao 238 

CONSU. Os conselheiros foram anuentes em relação à manifestação de 239 

interesse. 240 
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Item 8) Nova indicação para o Conselho de Gestão com Pessoas: A profa. 241 

Rosemary - Pró-Pessoas –  quer um docente para representar a EFLCH 242 

no Conselho, que  faz conexão com a CPPD que trata das progressões. 243 

Levantou-se o fato de que só técnicos administrativos estão julgando 244 

afastamentos, licença formação dos docentes. A profa. Wilma solicitou 245 

substituição por motivo de saúde. A profa. Andréa se prontificou. 246 

Item 9) Adequações no curso – demandas da Prograd: A lei 12089 é de 247 

11/11/2009. Nos questionários dos outros cursos o aluno presta para 248 

um ou outro (bacharelado e licenciatura). Para o SISU aparece ABI - 249 

área básica de ingresso. Na maioria das Universidades é isso ou aquilo. 250 

Insistem em quantificar as vagas para bacharelado ou para licenciatura 251 

e que estamos com vagas espelhadas. Dizem que nosso curso fere a lei a 252 

partir de 2010. Profa Maria Rita insistiu que a maioria dos estudantes 253 

no ingresso não tem ideia se serão professores, fazer essa escolha 254 

geraria muita evasão de início. Prof. Jaime sugeriu fazer uma consulta 255 

formal e direta ao Conselho Nacional de Educação. Foi consenso uma 256 

vez que não faz sentido a PROGRAD questionar se nosso projeto foi 257 

aprovado em 2010. São vagas ou linhas formativas? O regulamento no 258 

caso de reingresso permite aproveitar apenas 50%. Profa. Maria Rita é o 259 

caso do corpo discente fazer denúncia. A ABI evita evasão. 260 

Item 10) PDI (Anexos XIII-XIV): Foi consenso O prof. Glaydson reconduzirá o 261 

PDI 2010-2015, uma vez que nada foi atendido. Profa. Maria Rita 262 

precisará apresentar proposta separadamente à Pró-Reitoria de Pós. 263 

O prof. Glaydson passará à Professora Ma.Rita os informes relacionados 264 

à pós do PDI anterior, eventualmente somando ao mesmo Mestrado 265 

Profissionalizante e Acadêmico Interdisciplinar. 266 

Item 11) Promoção para a classe D na carreira (Anexo I): Prof. Jayme 267 

manifestou que tudo tem que ser certificado, comprovado. Lembrou da 268 

importância de ter acesso à ata da reunião que dá informe de sua 269 

progressão o quanto antes. Lembrou da pontuação requerida. Pós vale 270 

dois, graduação=um, atividades de extensão, produção intelectual dos 271 

últimos cinco anos. Livre docência vale três, mas querem derrubar está 272 

pontuação, pois não teria isonomia contra outras universidades.  Abre 273 

processo em uma área em História ou mais ampla. Teoria da história ou 274 
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Educação. Não permitiram história da arte e cinema. Não há 275 

impedimento formal a não ser que a pró-reitoria contestasse.  276 

Item 12) Promoção para a classe E na carreira (Anexos IX-XI): Dificulta virar 277 

associado ou titular. Poderia compensar com cargo administrativo ou 278 

publicação uma vez que o resultado da livre docência é uma tese ou algo 279 

mais, além do concurso, memorial e prova prática. Diminuir a 280 

pontuação não seria aconselhável, mas aumentar das demais pode ser 281 

uma opção. 282 

O Sr. Presidente encerrou a reunião às 13h05 agradecendo a presença de 283 

todos. Nada mais a acrescentar pela qualidade de secretária executiva Eu, 284 

Vilma Castro lavrei esta ata que será rubricada após aprovação, conforme lista 285 

de presença. 286 

Guarulhos, 22 de outubro de 2014. 287 


