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ATA DA 12ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DO 

DEPARTAMENTO DE HISTÓRIA DA EFLCH - CAMPUS GUARULHOS, 

REALIZADA EM 12 DE ABRIL DE 2013. 

 
Ao décimo segundo dia do mês de abril de dois mil e treze, com início às 1 

dez horas e trinta minutos, na sala oito do Campus Guarulhos 2 

(Departamento Acadêmico), reuniu-se o Conselho do Departamento de 3 

História, sob a presidência da Profa. Dra. Maria Rita de Almeida Toledo. 4 

Estavam presentes os conselheiros: Profs. Drs.: André Roberto de A. 5 

Machado, Andrea Slemian, Alexandre Pianelli Godoy, Antônio Simplício 6 

de Almeida Neto, Bruno Guilherme Feitler, Clifford Andrew Welch, Jaime 7 

Rodrigues (substituindo a profa, Márcia E. Miranda, Luigi Biondi, Luis 8 

Antônio Coelho Ferla, Maria Rita de Almeida Toledo, Márcia B. Mansor 9 

D’Aléssio, Mariana Martins Villaça, Samira Adel Osman e Wilma Peres 10 

Costa; os representantes discentes: Jonathan Dias Portela, Juliana Saez 11 

de Carvalho, Michele Aparecida S. Dias, Michelle Carolina de Brito, 12 

Verônica Calsoni Lima, e a representante Tae: Elaine Muniz Pires. 13 

Ausências justificadas dos conselheiros: Márcia Eckert Miranda e 14 

Maximiliano Mac Menz. Os docentes do Departamento de História foram 15 

convidados a participar da reunião e estavam presentes os profs. Drs.: 16 

Ana Lúcia Lana Nemi, Fábio Franzini e Luis Filipe Silvério Lima. 17 

Constatando-se “quorum” legal com 20 presentes, a Sra. Presidente 18 

iniciou a reunião:  19 

Informes:1. Informes da Chefia: A profa. Maria Rita informa que 20 

conforme já lembrando pelo Prof. André Machado, por correio eletrônico, 21 

hoje se encerram as inscrições para os cargos eletivos nos órgãos 22 

fundamentais da Instituição: Congregação (Campus) e órgãos centrais 23 

gerais (CONSU, Proex, Planejamento, etc..). A profa. salienta a 24 

importância da participação dos docentes do depto de História e pede aos 25 

colegas que se candidatem, pois é muito importante para fortalecer e 26 

representar o Campus Guarulhos e o Departamento de História. A profa. 27 

Maria Rita informa sobre o andamento do Concurso para contratação de 28 

docente em Ensino de História, que o edital está suspenso 29 

temporariamente, pois de acordo com o novo plano de carreira de 30 

magistério superior o requisito para ingresso de docentes seria por 31 

comprovação de graduação, sendo que os concursos ficaram inviáveis e a 32 

sugestão dada até o momento é a de fazer o concurso em quatro fases 33 

criando uma nova prova como, por exemplo, prova de múltipla escolha. 34 

Devemos aguardar maiores informações do DRH e Reitoria. A profa. 35 

informa que em reunião acontecida em Guarulhos (Unifesp/Prefeitura) 36 

sobre a Expansão do bairro: comentou que o Diretor Daniel argumentou 37 

sobre o terreno prometido para o campus que hoje está sendo utilizado 38 
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para a construção de moradias populares. O Secretário de Obras de 39 

Guarulhos confirmou que o terreno ficou para a moradia popular mas 40 

que irá apresentar em até 10 dias um mapa com as poucas áreas que 41 

restam na região e que a Unifesp terá que manifestar interesse para que 42 

a prefeitura garanta o espaço. 2- Informes da Congregação: A profa. 43 

Maria Rita informa que na reunião da Congregação de abril foi aprovada 44 

a mudança temporária para o Colégio Torricelli durante as obras do 45 

Campus. 3- Informes da Pós-Graduação: A profa. Wilma informa que o 46 

processo seletivo 2013/2014 será antecipado, o edital e o cronograma do 47 

processo devem estar prontos em meados de maio para que assim 48 

possamos intensificar a demanda com a FAPESP, permitindo assim 49 

tempo suficiente para que os alunos adaptem projetos para conseguir 50 

bolsas. Em relação à solicitação de bolsas CNPq, a profa informa que só 51 

poderemos encaminhar após a 1ª avaliação do PPGH. A profa informa 52 

ainda que foi formado um GT que está preparando a adequação do 53 

regimento do PPGH aos novos regimentos da universidade e da câmara 54 

de pós-graduação; A profa. convida os colegas e se credenciarem no 55 

PPGH, e por fim informa que a revista eletrônica Almanack foi 56 

considerada, em sua primeira avaliação pela CAPES, como periódico 57 

acadêmico de nível A2. A classificação indica o sucesso da revista no seu 58 

esforço em constituir-se como um fórum internacional de pesquisadores 59 

interessados nos problemas da formação dos Estados e das nações no 60 

século XIX, convida a todos para o envio de artigos. 4- Informes da CCH: 61 

O prof. Fábio, que está fazendo a transição com a nova coordenação, 62 

informa sobre a nova composição da CCH, com os novos membros 63 

docentes e nova coordenação, informando que as primeiras demandas 64 

para a nova composição serão a indicação de 02 membros da CCH para 65 

compor o Conselho (conforme regimento do departamento), aula 66 

inaugural do próximo semestre letivo, formalização do NDE e 67 

GT/Monografia (rever e adequar o regulamento após 2 anos de 68 

experiências). 5- Informe Comissão de Extensão: O prof. Clifford, eleito 69 

novo Coordenador da Comissão de Extensão, informa que fará um 70 

levantamento dos projetos de extensão do Depto (com a antiga 71 

coordenação) e estimulará mais atividades na área de extensão. 6. 72 

Informe Comissão de Pesquisa: O prof. Bruno informou que os 73 

Seminários História/Unifesp vêm acontecendo desde o início do semestre 74 

e que os planos da revista seguem, sendo que a comissão aguarda a 75 

verba do departamento para os encaminhamentos, como por ex. o site da 76 

revista. 7. Informe Centro de Memória e Pesquisa Histórica: O prof. Jaime 77 

informa que além dos acervos da Escola Menucci e da Editora Nacional, 78 

recebemos mais um acervo que breve estará disponível para consulta. 79 
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Ordem do Dia:               80 

Item 1) Homologação dos afastamentos ad-referendum: A Sra. 81 

Presidente colocou em votação os afastamentos ad-referendum dos 82 

professores: Maximiliano Menz (13 a 15 março) e Samira Osman (02 de 83 

abril), aprovados por unanimidade.1.1) Afastamentos Docentes: A Sra. 84 

Presidente colocou em votação os afastamentos dos professores: Mariana 85 

Martins (25 abril), Jaime Rodrigues (13 a 15 de maio), Alexandre Godoy 86 

(20 a 23 maio), Antônio Simplício (22 a 26 abril), Andrea Slemian (13 a 15 87 

de maio) e Wilma Peres (13 a 15 de maio), aprovados por unanimidade. 88 

Item 2) Posse dos Eleitos : A profa. Maria Rita homologa o resultado 89 

das eleições do Depto de História 2013 e dá as boas vindas aos novos 90 

representantes docentes, discentes e técnicos administrativos em 91 

educação e as novas coordenações. Item 3) Proposta de apoio a 92 

formação do Centro de Memória da Zona leste (Prof. Janes Jorge): A 93 

profa. Maria Rita passa a palavra ao prof. Janes para que ele faça a 94 

exposição da proposta de formação do Centro de Memória da Zona Leste. 95 

O professor faz a explanação do projeto e informa que já existe um 96 

programa de extensão universitária cadastrado na PROEX e vinculado a 97 

um grupo de pessoas: “O Observatório de Políticas Públicas e Centro de 98 

Memória da Zona Leste”, que tem como missão reunir dados da Zona 99 

Leste da cidade de São Paulo e da Região Metropolitana na qual se 100 

encontra inserida. O professor informou ainda que a USP leste cedeu um 101 

prédio expositivo, sendo que eles não têm compromisso com a 102 

salvaguarda, só com a exposição, sendo assim seria interessante 103 

pensarmos em um grande centro de historia da zona leste no futuro 104 

Campus Itaquera e já pensarmos em articular e verificar a possibilidade 105 

da organização de um curso de arqueologia no Campus Itaquera. A profa. 106 

Maria Rita propôs que se fizesse uma reunião com a Diretoria do Campus 107 

para que se discuta a possibilidade de uma articulação oficial entre a 108 

EFLCH (Departamento de História) e projeção dos cursos no futuro 109 

campus Itaquera. Proposta aprovada. Item 4) Localização do CMPH a 110 

partir da mudança provisória para o Centro de Guarulhos:A profa. 111 

Maria Rita passa a palavra ao prof. Jaime para explanação do assunto: O 112 

prof. manifesta sua preocupação com o destino do CM a partir da 113 

efetivação do aluguel do prédio no Centro de Guarulhos para acomodação 114 

durante as obras no Campus; surgiu em conversa com a direção 115 

acadêmica a proposta de uma parte do acervo ir e uma outra parte ficar 116 

na local que hoje abriga a biblioteca do campus, o prof. Jaime não 117 

concorda pois a parte que ficar, ficará em que condições? Como garantir 118 

a circulação dos alunos durante a obra? O acervo não pode ficar aqui 119 

durante as obras, por causa do pó, circulação e etc. O professor Jaime 120 

argumenta que é necessário levarmos todo o Centro de Memória e o 121 
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laboratório de arqueologia e que o acervo precisa de certos cuidados e 122 

que não podemos deixar os 240 alunos circulando no CM aqui no 123 

Pimentas (durante as obras). Após ampla discussão ficou acertado que 124 

levaremos para a comissão de infraestrutura a seguinte proposta:  Que é 125 

de suma importância para o bom funcionamento do Departamento que 126 

todos os espaços utilizados hoje (todo o CM, PET e Laboratórios) devem se 127 

mudar junto com o departamento. Caso não seja possível sugere que se 128 

alugue outro prédio para acomodação do CM e Laboratórios. Item 5) 129 

Convênio Universidade do Porto – intercâmbio docente 130 

Moçambique/Brasil em outubro/novembro de 2013: A profa. Maria 131 

Rita informa sobre a missão científica da Profa. Elaine Nogueira Godsey, 132 

pesquisadora e docente do Depto de Ciências da Religião da Universidade 133 

do Cabo; A profa. colabora com o grupo de pesquisa “Histórias ao Sul: 134 

historiografias em diálogo” e na sua estadia no Brasil ministrará mini-135 

cursos, palestras, curso de formação de professores e dará andamento a 136 

sua pesquisas no estudo da história das mulheres. A profa. Patrícia 137 

solicitou ajuda do Depto para despesas com passagens e diárias. O 138 

pedido foi aprovado por unanimidade. Item 6) Regimento CCH – 139 

alteração – divergência Regimento da CCH e regimento do 140 

Departamento: O Prof. Fábio Franzini informou a necessidade de 141 

alteração da composição da  CCH em um dos Regimentos, do 142 

Departamento ou da CCH: O artigo 3º do regimento da CCH diz que a 143 

mesma é composta por 10 membros, sendo 1 representante da 144 

coordenação, 06 docentes, 02 discentes e 01 tae, já o Regimento do Depto 145 

no artigo 10 diz que a composição da CCH é: coordenador, vice-146 

coordenador, 05 docentes, 02 discentes e 01 tae.  O professor Fabio 147 

informa ainda que a proposta de modificação/adequação pelo Regimento 148 

do Departamento possibilita a proximidade e distribuição de tarefas, pois 149 

as discussões do cotidiano são decididas e resolvidas pela CCH. A 150 

proposta de alteração pelo Regimento do departamento foi aprovada por 151 

unanimidade. Outros assuntos discutidos e para encaminhamentos: - O 152 

prof. Antonio apresentou a proposta adequação/divisão dos espaços no 153 

colégio Torricelli informando que o estudo foi baseado em plantas e feito 154 

pelo arquiteto da Unifesp/SP. O assunto foi longamente discutido, com 155 

apresentação das propostas para atualização do Conselho; - A CCH 156 

deverá em sua 1ª reunião ordinária indicar dois de seus representantes 157 

docentes para compor o conselho (conforme regimento); - A Comissão de 158 

orçamento formada no ano passado deverá executar o orçamento 2013, 159 

assim que aprovado, e pensar em uma nova comissão para o orçamento 160 

de 2014. Assunto voltará na próxima reunião; - Sobre o GT 161 

Licenças/Afastamentos constatou-se que o mesmo deve voltar/começar a 162 

funcionar com urgência. Assunto voltará na próxima reunião; - Formação 163 
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de um Grupo pra pensar na gestão do patrimônio. Assunto voltará na 164 

próxima reunião; - Formação de um GT para Gestão de equipamentos. 165 

Assunto voltará na próxima reunião. Nada mais havendo a acrescentar a 166 

Sra. Presidente encerrou a reunião às treze horas e vinte minutos 167 

agradecendo a presença de todos. Para constar, eu Eunice Cristina, 168 

Secretária do Departamento de História, lavrei a ata que, depois de 169 

aprovada, será assinada pelos Conselheiros presentes.  170 

Guarulhos, 12 de abril de 2013. 171 
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