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Reunião Ordinária do Departamento de História

Dia 01/06/2016, das 10h00 às 12h50, na Sala 211 do campus Pimentas.

INFORMES

c.       Pós-Graduação  -  Votação  da representação  na  Comissão de Bolsas  na  Secretaria.  Avaliação da Capes  de

artigos e livros. A produção técnica na plataforma sucupira é a bibliográfica no Lattes.

d.       CCH - Eleição para coordenadores e vice de licenciatura e bacharelado. A Câmara de Graduação estuda como

implantar 10% de Extensão por ser item de avaliação no PPC. Até 16 de agosto fechar o semestre.

Semana de apresentação dos professores e projetos de pesquisa do Depto ao calouros (cinco minutos

cada  um  no  entre  aulas  dos  professores  do  dia).  Projetos  de  Monitoria  muitos  não  chegaram  à

PROGRAD - Marcelo Almeida pelo sistema, melhor confirmar por e-mail.

e.       Comissão Extensão - A preocupação é aprovar projetos com o público externo. Aprova-se grupos de estudo

desde que não seja fechado. Sugeriu-se da Câmara ou a Pró-Reitoria fazer parceria com

a  Secretaria  da  Educação  para  aumentar  a  difusão  de  eventos.  Acervo  de  História

Colonial do Brasil prof. David Sweet requer trâmite para receber doação

f.        Comissão de Pesquisa -  Devido a eleição das Profas.  Andréa e Mariana para coordenação e vide da pós-

graduação a CP continuará sem vice-coordenação até o final do mandato por não

haver  suplência.  Seminários  História  retornarão  com  especialista  em  museus.

Chamada para a Revista fontes em breve. José Nafafe no seminário dia 27. Entre

aulas estendido, dispensar os alunos para o evento. Concentrar eventos nas quartas

e quintas por ser os dias em que há mais circulação no campus. Problemas de frete

para trazer a doação do acervo da Ecóle, mesmo acionando a Secretaria de Relações

Internacionais e o Comitê Geral de Biblioteca.

g.       CMPH - Há equipamentos ociosos que podem ser compartilhados com os outros cursos, mas o propósito do

CMPH está na formação de alunos do curso de História. O dever da gestão é dos coordenadores

eleitos no Depto. de História. Até o momento ninguém procurou para deixar qualquer acervo. Fim

da gestão até o fim do ano. Carta de interesse pelo acervo Sweet.

h.       PET - Relatório anual (AnexoI) 

i.       Discentes - Há necessidade de chamar novas eleições.

j.       Técnicos - Solicitado à PROEC a inclusão das áreas de História no SIEX.

ORDEM DO DIA

1) Aprovação da ata da reunião anterior (A ser enviada)

2) Indicação de parecerista para o relatório de afastamento de longo prazo do Prof. Luis Filipe Silvério Lima

(Anexo II) Prof. Bruno já leu e elogiou, apresentará o parecer na próxima reunião.
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3) Aprovação do parecer de afastamento de longo prazo da Profa. Ana Lúcia Lana Nemi (Anexo III) Leitura do

parecer do Prof. Denilson. APROVADO

4) Discussão do calendário de entrega das monografias APROVADO dia 22.07.2016

5) Aprovação do PPC – Bacharelado (Anexo IV) APROVADO

6) Aprovação do PPC – Licenciatura (Anexo V) APROVADO

7) Aprovação do  Programa de Complementação em Estudos  Clássicos  (Anexos VI  e  VII)  APROVADO no

mérito, condicionado a questão de eletivas virarem fixas, será pautado novamente na próxima reunião.

8) Análise da minuta de regimento do Comfor. A partir da demanda para realização de cursos a professores de

educação básica da Prefeitura de SP a Unifesp criou o Comfor para gerir os recursos federais. Mesmo que não

haja mais as iniciativas neste sentido pela formatura que se aproxima é interessante continuar a discussão

neste âmbito para se chegar a uma política de formação de professores (aproveitar os representantes

das  Licenciaturas  da  Unifesp  para  um  produzir  um  plano  geral).  Pelos  inúmeros  questionamentos  e

sugestões quanto ao papel na Instituição do Comfor vinculado ao Renafor, sem a continuidade de verba, e à

PROGRAD.  ProfHistória (programa de pós) teve 157 inscritos e a prova de seleção dos 20 será dia 26.06.

9) Orientação de Monografia na Graduação e PIBIC por nossos pós doc. Levar a demanda à CCH para um

docente do Curso ser co-orientador e indicar um possível pós doc.

Prof. Dr. Glaydson José da Silva - Profa. Dra. Claudia Regina Plens

Chefia do Departamento de História
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