
 
               Universidade Federal de São Paulo Campus Guarulhos

Escola de Filosofia, Letras e Ciências Humanas
               

Reunião Ordinária do Departamento de História

Dia 28/04/2016, das 10h00 às 12h50, na Sala 217 do campus Pimentas.

INFORMES

a.       Chefia - Comunicados pela lista de e-mails. Unifesp já paga para colocar o DOI a revista de enfermagem,

a Maria Eduarda está vendo isso se alguém mais tiver interesse, favor manifestar-se.

b.       Congregação - (Anexo I) 

f.        Comissão de Pesquisa - A Revista fontes em breve será comunicada, ente hoje e amanhã

i.       Discentes - Na Audiência Pública ocorrida em 25.04.2016 com a Direção Acadêmica, Pró Adm e PRAE os

alunos manifestaram querer participar da elaboração do calendário acadêmico a ser aprovado

pela Câmara. Rodas de conversas com calouros; apresentamos o PET e o Centro de Memória,

referências discentes do Curso e da Unifesp.

j.       Técnicos - Devido ajustes da mudança o atendimento dos servidores será normalizado somente a partir

de 02.05.2016 (inclusive internet); O prédio possui todas tomadas de 220 watts. 

ORDEM DO DIA

1) Aprovação da ata da reunião anterior (Anexo II) APROVADA
2) Retorno à Prograd acerca do Memo 192/2016 e encaminhamentos (Anexos III ao VIII) APROVADA a grade

da ABI da reforminha Ciclo Básico de dois anos,  com duas abstenções.  CCH continuará a discussão do

reingresso e da permanência via Câmara da Graduação e pressionará a PROGRAD pela periodicidade de

editais por portaria que entrará no Regimento da Unifesp.
1) Perfil do bacharelado em História com a inserção das UCs de Patrimônio na grade do curso (Anexos IX e X)

A  UC  Educação  Patrimonial  fixa  na  formação  de  professores  continua  como  eletiva  para  quem  faz

licenciatura.  Só  as  UCs  de  Patrimônio  montam uma certificação,  mas  não convém  para os

docentes da área qualificar como Curso Sequencial. A opção do curso é generalista a separação é

fictícia. APROVADA a incorporação com duas abstenções. APROVADA a grade com 15 votos a favor, um

contra e três abstenções para valer em 2015 e 2016; cinco votos para 2017 e uma abstenção.
2) Calendário  de  reposição  proposto  pela  Câmara  de  Graduação  (Anexo  XI)  APROVADO.  Quem  tiver

afastamento, congresso e férias planejados precisa remanejar, pois não pode aparecer como

dia letivo e gerar problemas trabalhistas.
3) Calourada de 2016 - entre aulas do mês de maio - concorre com bandejão. Propostas:

1) Alguma atividade com os cinco professores seniores para evitar gastos extras, bolsistas da Capes.
2) Juntar os professores do dia para falar sobre suas áreas de pesquisas, docência e grupos

de pesquisa para um bate papo no intervalo da tarde às 16h e da noite às 21h.
4) Sediar  o  Encontro  Regional  da  ANPUH-SP  2018.  FAVORÁVEIS.  Consultar  pela  lista quem  teria

disponibilidade e interesse para ser o responsável de fazer os encaminhamentos junto à Unifesp (semana

da Pátria) e também na vice-presidência da próxima diretoria da ANPUH-SP (eleições no final 2016, exceto

prof. Antônio a pedido do próprio). Levar à Congregação para referendar.

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