
ATA Reunião do Conselho de Departamento de História 03 de dezembro de 2015

INFORMES

a.       Chefia  -  (Anexos  I)  A  Congregação  se  posicionou  contrária  à  paridade  nas  consultas  à

reitores e composições dos conselhos superiores. Iniciaremos o ano letivo 2016 com uma mesa

sobre os princípios do projeto pedagógico (Ma. Rita e Wilma) e a área de patrimônio (Fernando

Atique) com a presença da representação discente do conselho e da CCH, estendendo o convite a

todos os alunos do curso.

b.       Congregação (Anexos II-IV) sem questionamentos.

c.       Pós-Graduação  –  Assumiu o cargo de novo coordenador de pós prof. Markus Lash, mas

haverá  lista  tríplice  a  referendar  na  próxima  Congregação.  Ficou  para  2016  a  política

institucional com proposições intercampi para organizar projetos interdisciplinares a partir dos

temas prioritários de pesquisa que deverão gerar projetos temáticos FAPESP.

d.       CCH  –  Solicitou apoio na divulgação aos alunos do 2º.  termo para se matricularem no

1º. devido à suspensão do semestre anterior; para os do 4º. matricularem-se no 3º. Debates

sobre as bases curriculares continuarão. 

e.       Comissão Extensão  – está trabalhando em um tipo de guia de como fazer propostas de

extensão. Prof. Clifford comentou a circulação do boletim da Extensão e enfatizou a importância

do cadastramento dos eventos na PROEX. Há duas propostas em andamento: edital do MEC

tirou oito pontos de 10 e o edital CNPq. Levar à Câmara os questionamentos sobre a dificuldade

de preenchimento, o excesso de burocracia,  assinaturas.  Pessoal da PROEX ajuda a falta de

opções ligadas à área de História.

f.        Comissão de Pesquisa – A próxima revista de fontes está com os textos prontos. Dinheiro da

diagramação está ok. Encaminhará na primeira reunião uma proposta de calendário anual de

seminários e jornada.

g.       Centro de Memória e Pesquisa Histórica – sem informes

h.    PET – Votação dos novos tutores Jaime e Denilson (vice). 

i.       Discentes  –  eleição  no  CAHIS  teve  duas  inscrições  1ª.  Chapa  Ponta  de  Lança  e

2ª. INTEGRAÇÃO, a segunda chapa foi eleita.

j.         Técnicos  –  (Anexos V)  O Questionário da Comissão 30 horas encaminhado a todos os

docentes do campus não exclui a pesquisa do setor Secretaria de Departamentos.

Reunião Geral de Retorno ao Pimentas, às 18horas, na sala 420.



Tenho a esclarecer que já havia uma servidora de férias eu não poderia ausentar-me do

setor no entre aulas para fazer a ata da reunião do Departamento de Ciências Sociais, uma

atividade acordada como específica da secretária do depto. Não haveria problema se tivessem

gravado para que fosse transcrita posteriormente (sugestão acatada na reunião de chefes e

secretárias). Tendo em vista a dificuldade para conciliar as agendas das chefias, ficou nomeado

um chefe de referência para as questões referente ao trabalho das secretárias. Profa. Liana será

a responsável no primeiro semestre de 2016. 

Sobre  a  paridade  os  técnicos  encaminharão  documento  onde  reconhecem  a

legitimidade do I Congresso institucional da UNIFESP realizado em 2014.

Quando  a  nova  secretária  vier  para  atender  a  Diretoria  Acadêmica,  Alessandra

atenderá História da Arte na mesma sala conosco e ficarei no horário das 13h30 às 19h30.

ORDEM DO DIA

1) Não há salas  que comportem os alunos no  campus provisório.  Só  retornamos com obras
concluídas (08 votos) retornamos com obra do arco iniciada (05 votos). 

 

2) Aprovação das atas das reuniões de agosto e outubro (Anexo VI) APROVADA com inclusão
em afastamentos.

3) Aprovação dos afastamentos de curto prazo (Anexo VII) APROVADOS

PERÍODO DOCENTE DESTINO

04-06/11/2015 Patrícia Teixeira Santos UNESP

10-11/11/2015 Rafael Ruiz Gonzalez SP

11/11/2015** Janes Jorge Unicamp

11/11/2015 Bruno Guilherme Feitler SP

13/11/2015* Patrícia Teixeira Santos UFMG

24/11/2015** Janes Jorge UEP Assis

26/11/2015 Julio Moracen Naranjo USP

22-26/11/2015* Rafael Ruiz Gonzalez UERJ

22-26/11/2015* Ana Lucia Lana Nemi UERJ

25-26/11/2015** Andrea Slemian Sâo João Del Rei

25-26/11/2015** Wilma Peres Sâo João Del Rei

* Ad referendum **Falta convite na secretaria



4       Afastamento para pós-doutorado sem solicitação de bolsa (Ana Lúcia L. Nemi). Após leitura
integral  do  pedido  há  necessidade  de  apresentar  projeto,  carta  de  aceite,  aceite  da  área,
a dinâmica de substituição conforme o regulamento do departamento.

5)       Possibilidade de redistribuição (com código de vaga) da Profa. Dra. Janaína Cardoso de
Mello http://lattes.cnpq.br/4347504450030175 Conselho é FAVORÁVEL, desde que
a sua redistribuição não comprometa vagas futuras do Departamento.

6)       Indicação de pareceristas internos para avaliação dos relatórios de afastamento de longo
prazo  dos  professores  Jaime  Rodrigues  e  Patrícia  Teixeira  Santos  (Anexos  VIII  e  IX)
Prof. Andrea e Prof. Alexandre respectivamente.

7)       Indicação  de  suplência  para  o  Conselho  de  Patrimônio  de  Guarulhos.  Prof. Gilberto
Francisco se apresentou. Prof. Odair Paiva segue como titular.

8)       Proposta  de  ocupação  de  espaços  do  Departamento  de  História  no campus Pimentas.
Fomos amplamente contemplados e alocamos todos nossos grupos de pesquisa com exceção do
Laboratório de IC. (Anexo X)
Proposições para sala 28m² no antigo prédio administrativo que será demolido (Proposta de
alocação do Laboratório de IC) 
Proposições  para  sala  50m²  no  3º  andar  do  prédio  novo  (Laboratório  de  Licenciatura  ou
Pesquisa): Sala de apoio aos eventos acadêmicos do Departamento de História com
flexibilidade para diferentes demandas:  convivência,  espaço expositivo, reuniões,  aulas,  mini
auditório para colóquios (equipar com tela de projeção, cadeiras empilháveis para 60 pessoas,
sofás, mesas para reuniões).

9)      Desvinculação do LEA do CMPH. LEA tem finalidade diferente. Antes era virtual, mas já
possui  equipamentos  e  espaço  específico.  Demandará  alteração  no  regimento do  Centro  de
Memória, do departamento e na composição do Conselho. APROVADA com unanimidade.
 
10)       Manifestação  de  interesse  do  Departamento  de  História  e  sugestões  de  atividades
culturais e educacionais a serem sediadas no Sítio da Candinha (Anexos XI e XII). Informe de
que a Prefeitura assinou restauro com UNG.

11)    Aprovação  do  calendário  de  reuniões  do  Conselho  para  2016  (APROVADAS últimas
quintas-feiras úteis) 25 Fevereiro; 28 Abril; 19 Maio; 23 Junho; 25 Agosto; 27 Outubro; 24
Novembro. Quando não houver pauta, será suspensa.

Prof. André ressaltou a disponibilidade dos dois servidores virtuais com acesso em rede e senha
para acolher com segurança tudo do Centro de Memória, imagens, vídeos como depositórios.

12) Aprovação da profa. Elaine como coordenadora de Licenciatura e do prof. Vilardaga como
coordenador do Bacharelado (um vice do outro como tem funcionado em Letras para percepção
de FG); não duplicará reuniões, o aluno fará opção depois de dois anos de curso. APROVADO.

Prof. Dr. Glaydson José da Silva - Profa. Dra. Claudia Regina Plens
Chefia do Departamento de História

http://lattes.cnpq.br/4347504450030175

