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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO
ATA DE REUNIÃO

Aos 29 de abril de 2021, às 10h00, em ambiente virtual, com sua Sede no Estrada do Caminho Velho 333, - Bairro Jardim Nova Cidade,
Guarulhos/SP, realizou-se a Reunião ordinária do Conselho do Departamento de História da Universidade Federal de São Paulo.
Compareceram: Docentes: André Roberto de Arruda Machado, Bruno Guilherme Feitler (Coord PosACAD), Cláudia Regina Plens (LEA),
Clifford Andrew Welch (Coord Bacharelado), Denilson Botelho de Deus, Dirceu Marchini Neto, Elaine Lourenço (Coord PIBID), Fabiana
Schleumer (Chefe), Fabiano Fernandes Coord Licenciatura, Fábio Franzini, Gilberto da Silva Francisco(Vice-chefe), Glaydson José da Silva, Iuri
Cavlak, Jaime Rodrigues (PET), José Carlos Viladarga, Julio Moracen Naranjo (CPHAACG), Lucília Santos Siqueira, Márcia Gomes Fernandes,
Márcia Eckert Miranda, Odair da Cruz Paiva, Samira Adel Osman; Wilma Peres Costa. Discentes: Arthur Nascimento Valerio da Silva, Barbara
Emanueli Ferreira da Silva, Gabriel Dias de Menezes, Gabriel Zambonini Cana, Giovanna Lira dos Santos, Lucas de Oliveira Stella, Luyza
Roberta Carvalho Cid, Maurício de Sena Monteiro, Matheus de Sena Monteiro, Nathalia Ekert Pegoraro, Priscilla Marques Campos, Samara
Akemi Saraiva. TAE Vilma Gama da Silva Castro. A Presidência  Fabiana iniciou os trabalhos dispensando a leitura da Ata de reunião
anterior distribuída com a convocação. Os pontos da pauta foram os seguintes: 

(1) Aprovação do parecer do relatório relacionado ao afastamento de longa duração do professor José Carlos Viladarga (Anexo 1). 
APROVADO por unanimidade.
(2) Aprovação do parecer do relatório relacionado ao afastamento de longa duração do professor Denilson Botelho de Deus (Anexo 2). 
APROVADO por unanimidade.
(3) Aprovação do parecer do relatório relacionado à pesquisa de pós-doutorado da professora Maria Rita de Almeida Toledo (Anexo 3). 
APROVADO por unanimidade.
(4) Proposta de alteração do período do atual cronograma de afastamento de longo prazo contemplando o ano de 2023, sem prejuízo para
os afastamentos já determinados (Anexo4). 
Conselho defende manter o regulamento, o calendário e para os casos de único professor na área trazer um visitante. 
APROVADO como excepcional o afastamento do prof. Clifford, com cinco abstenções e um contrário.
(5) Aprovação do regimento do Laboratório de Estudos Arqueológicos (LEA) Canal https://youtu.be/qlFJDO9MYmo (Anexo 5) . 
APROVADO por unanimidade.
(6) Homologação do resultado do processo eleitoral (Anexo 6). 
 Ata NÃO aprovada com ressalvas pela aprovação parcial dos candidatos eleitos. 
A Comissão deverá realizar NOVA ELEIÇÃO para pós e vagas remanescentes 14 votos contra um
(7) Homologação da aprovação ad referendum para participação em atividade remunerada da profa. Marcia Eckert Miranda no Museu do
Ipiranga, convidada como curadora-adjunta do módulo Rio Grande do Sul com exposição do sesquicentenário da Revolução Farroupilha
em 07 de setembro. 
APROVADA por unanimidade.
(8) Aprovação da ata da reunião da última reunião do conselho (Anexo 7).

Informes gerais.

CHEFIA Foi aprovado na Reunião Ordinária da Congregação de 01/04/2021, o acolhimento no nosso campus do III Congresso Nacional para a
Salvaguarda do Patrimônio Cultural - CICOP. Realizado na plataforma do PROEC um Tributo à Márcia D'Alessio.

DISCENTE Bárbara secretária de comunicação Cahis optou calourada no fim do mês para contemplar os ingressantes, convite de reunião  para
docentes par�ciparem por email.

PPGH �vemos duas semanas de aulas, terminando contrato das professoras visitantes Mariza, Junia e Patrícia muito em breve seguirá o
relatório para aprovação da chefia. CPG pensou propor ao Conselho uma aula inaugural conjunta Pós e Graduação. Ailton em remoção.

PROFHISTÓRIA começou as aulas sem turma nova, ingressantes deste ano. Seleção virtual única. Estamos sem secretário.

PIBID a�vidades online aberto edital novo para voluntários no projeto com pré-requisito estágio I.

CCH A Câmara de Graduação planejou recepção dia 5 e 6, mas faremos com CAHIS nos moldes do ano passado. Lamenta-se a inexperiência,
pois Samira mandou carta de ciência para o projeto de monitoria. PIBIC até 10/05. Na próxima reunião do Conselho traremos a reforma do
Projeto Pedagógico, Odair dando muita contribuição. No Conselho de Graduação houve a apresentação da pesquisa os alunos par�ciparam 688
EFLCH, alguns resultados: aprovação aulas síncronas de duas horas, 85% gostam de receber orientação por email; 91% gostam do google meet.
Não vale a pena brigar, neste momento, por 100 vagas para passar por todas as instâncias, inclusive MEC. Pode ser que a mudança agora não
fosse desejada pela situação de estágios. Os outros cursos estão querendo acabar com ABI e redistribuir no projeto pedagógico dentro do
Bacharelado/Licenciatura.

COMISSÃO DE  BIBLIOTECA se reunirá com nova composição no segundo semestre.

PET dificuldade no planejamento das a�vidades de extensão tentando nos adaptar no formato digital. Covid no grupo.

LEA canal no youtube tem sido um sucesso. Se considerar Coordenadora como conselheira (regimento deverá ser alterado). Comissão eleitoral
verificar se não altera a proporção dos 70, 15, 15 de representação discente).

COMISSÃO Editorial aguarda o envio dos nomes do Mestrado Acadêmico precisamos apenas de um �tular e um suplente. Pensar uma polí�ca
de segundas edições na próxima reunião. Fábio Franzini relembrando a ideia da publicação em memória da Márcia D' Alessio com muita alegria
coletamos ar�gos de quem �nha proximidade de trabalho e amizade. Teremos um mosaico de 17 textos de amigos e colegas de  PUC UNESP de
Franca UNIFESP, de quem se tornou mestre e doutor com ela mais um inédito da Márcia. Agradecendo quem apoiou o projeto, prazo até 15/06.

Jaime pediu informes da Congregação. Gilberto mencionou o afastamento de Mariana, que se transformou em capacitação. Glaydson: Os
afastamentos de longa duração voltaram, não chegaram nem a ser avaliados, pedem para enviar com 90 e 180 dias de antecedência. Refazer
tudo pela mudança na Reitoria. Julio registrou que haviam coisas que se tratavam facilmente sem o sistema SEI (Não tem formulário para
preencher sobre a�vidade não remunerada no exterior - seu pedido de aprovação ad referendum que seguiu para o Conselho por email).
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Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente deu por encerrada a reunião, da qual, para constar, eu, Vilma Gama da Silva Castro, lavrei a
presente Ata, que, lida e aprovada eletronicamente.

Documento assinado eletronicamente por Vilma Gama da Silva Castro, Secretária Execu�va, em 15/09/2021, às 16:04, conforme horário
oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Iuri Cavlak, Vice-Chefe de Departamento, em 16/09/2021, às 10:17, conforme horário oficial de
Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida clicando aqui, ou pelo endereço: "h�ps://sei.unifesp.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0" informando o código verificador 0820541 e o código CRC 6024254B.
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