
 

              Universidade Federal de São Paulo 

              Campus de Guarulhos 
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Ata da Reunião Ordinária do Conselho do Departamento de História 

Dia 26.11.2019, 10h, Sala 217 

Presentes: Docentes Ana Lúcia Nemi, Bruno Guilherme Feitler, Elaine Lourenço, Jaime Rodrigues, Lucília Santos 

Siqueira, Márcia Eckert Miranda, Mariana Martins Villaça, Wilma Peres Costa, Odair Paiva Cruz, Glaydson José da 
Silva. Discentes: Samara Akemi e Gabriel Dias de Menezes.  Secretária Vilma Gama da Silva. Ausências 

justificadas: Antonio Simplicio de Almeida Neto, Fábio Franzini, Clifford Welch, Claudia Regina Plens, José 

Carlos Vilardaga, Patrícia Teixeira Santos, Maria Luiza de Oliveira, Renato Rodrigues da Silva. 

1) Apreciação da ata da reunião do Conselho do Departamento de 22/10/2019 (Anexo I) APROVADA 

2) Reedição do edital para eleição a Chefia do Departamento de História: APROVADA. O calendário será o 
seguinte: de 2 a 6 de dezembro, inscrições; de 9 a 11 de dezembro, votação. A comissão eleitoral será composta 

pelos professores Renato Rodrigues da Silva e José Carlos Vilargada, pela discente Aline Rosa Pereira e pela TAE 

Vilma Gama da Silva Castro. 

3) Atribuição de aulas: foi decidido que a chefia responderá ao Ofício 190-2019/Departamento de História, enviado 
pelo prof. Julio Moracen Naranjo, informando que não há atribuição de aulas até 2023 e que, portanto, a questão 

encaminhada por ele é impertinente. 

4) Aprovação da proposta editorial para o Departamento (Anexo 2): APROVADA. Conforme discussão ocorrida na 
reunião de 20 de agosto de 2019, a Comissão Editorial será composta pelos docentes Glaydson José da Silva, 

Patrícia Teixeira Santos e Wilma Peres Costa, havendo ainda a necessidade de eleger 3 representantes discentes (1 

da graduação, 1 do ProfHistória e 1 do PPGH). 

 
5) Reformulação do regulamento de monografia de final de curso (Anexo 3). APROVADA COM DESTAQUES:  

a) incluir “artigos acadêmicos” e “instrumentos de pesquisa” entre os resultados possíveis de TCC; 

b) esclarecer se a entrega à Biblioteca de exemplar final é condição para considerar-se o trabalho concluído; 

c) tirar a palavra “especialista” do parágrafo 4º, art. 14. 

 

INFORMES: 

Chefia: 

1) sobre a regulamentação de afastamentos de longo prazo, foi informado que os pedidos de afastamentos já 

enviados serão alvo de deliberação pela ProPessoas, e que até março de 2020 uma nova regulamentação definirá os 

critérios para os afastamentos a partir dessa data. 

2) prorrogação do contrato do prof. Renato Rodrigues da Silva, até maio de 2020. 
 

Prof. História: 

Na reunião de coordenadores do ProfHistória que ocorreu na Capes/Brasília nos dias 21 e 22/11/2019, foi 

informado que, devido ao contingenciamento de verbas, não haveria bolsas para os alunos ingressantes no processo 

seletivo em curso (o resultado final será divulgado no dia 30/11). As bolsas já existentes seriam mantidas. Desse 

modo, nos foi sugerido pelas autoridades constituídas que adiássemos o início das aulas para o 2º semestre de 2020. 

Discutido o assunto, os coordenadores do ProfHistória redigiram um ofício (argumentando, inclusive, que segundo 

o edital de seleção esse processo só tem validade para o 1º semestre de 2020). 

 

CCH: 

Edital de reingresso – três pessoas reingressaram, mas ainda não se sabe em que cursos. 
É preciso começar a pensar a atribuição de aulas na graduação em 2021. É preciso haver conversas nas áreas e 

também entre as coordenações de Graduação e dos mestrados Acadêmico e Profissional. 

 

PPGH: 

Vai acontecer em dezembro a pré-matrícula dos possíveis mestrandos selecionados, para certificar-se de quem 

efetivará a matrícula. Na última reunião da Comissão de Pós-Graduação, foi montada uma comissão de auto 

avaliação do PPGH. A produção dos egressos será um item importante da avaliação quadrienal dos programas. 

 

PIBID: 
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Realizará encontro em 7 de dezembro. Em 12 de dezembro haverá um evento aberto à comunidade. 

 

Discentes: 

o CAHIS organizou atividades no mês da consciência negra até 27 de novembro. Organizaram uma chapa para as 

eleições dos conselhos centrais, junto com outras organizações estudantis. 

Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às 11h45 e eu, Chefe do Departamento, Jaime Rodrigues, lavrei 

a presente ata. 

Chefia do Departamento de História 

 

 

Prof. Dr. Jaime Rodrigues  Prof. Dr. Denilson Botelho de Deus 


