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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO
ATA DE REUNIÃO

 
Reunião ordinária do Conselho do Departamento de História do dia 25 de novembro de 2021 (quinta-feira) das 10h00 às 12h00 em ambiente
virtual. Estiveram presentes: Antonio Simplicio de Almeida Neto, André Roberto de Arruda Machado, Claudia Regina Plens, Clifford Andrew
Welch, Fabiano Fernandes, Jaime Rodrigues, Lucília Santos Siqueira, Luis Antonio Coelho Ferla, Luís Filipe Silvério Lima, Márcia Eckert
Miranda, Maria Luiza Ferreira de Oliveira, Maria Rita de Almeida Toledo, Mariana Martins Villaça, Rosangela Ferreira Leite, Samira Adel Osman,
Wilma Peres Costa, Dirceu Marchini Neto, Fábio Franzini, Glaydson José da Silva, Julio Moracen Naranjo, Odair da Cruz Paiva, Marcia Gomes
Fernandes, Vilma Gama da Silva Castro e Cíntia Silva de Araúna.
Acatada a renúncia do Prof. Gilberto da Silva Francisco, a reunião foi presidida pelo Prof. Iuri.
1 - Eleição da nova Vice-Chefe ou escolha por novas eleições para a Chefia e Vice- Chefia do Departamento de História. A Chapa atual Prof. Iuri
Cavlak (Chefe) e Profa. Samira Adel Osman (Vice-Chefe), foi aprovada por unanimidade.
2 - Aprovação da Ata da Reunião Ordinária de Agosto de 2021 com a citação dos nomes para representantes CCH, Antônio, Márcia Eckert e
Luigi.
3 - Aprovação do calendário das reuniões ordinárias do conselho departamental para 2022, sendo bimestral, na última quinta-feira do mês, com
possibilidade de reuniões extraordinárias. APROVADO com uma abstenção.
27 de janeiro
31 de março
26 de maio
28 de julho
29 de setembro
24 de novembro
4 - Início das Inscrições para Afastamento de longo prazo para o biênio 2023-2024.
Deverão se manifestar períodos de afastamento de longa duração: superiores a 04 meses e 01 dia. Abertura de inscrições, nomes e período de
afastamento deverão ser enviados para o e-mail do Prof. Iuri até o dia 02/12. Nos casos de o número de interessados ser superior ao permitido será
usado os critérios de desempate por pontuação. Foi sugerido rever o regulamento ou um adendo referente a quantidade de afastamentos permitidos.
Na próxima reunião ordinária serão apresentados os nomes dos interessados. A documentação será solicitada posteriormente.
5 - Considerações sobre as condições da volta de atividades presenciais no campus Guarulhos a partir de Março - Abril de 2022. O Depto de
História enviará um texto com a proposta de resolução de retorno presencial gradativo para todos os docentes se manifestarem. Deverão ser
consideradas o retorno imediato das bibliotecas e laboratórios como também a situação das linhas de ônibus e funcionamento do Restaurante
Universitário.
6 - Recomposição da Comissão Editorial do Departamento e Indicação de novos representantes para a Comissão de Biblioteca;
Para recomposição: 03 representantes para Comissão Editorial e, 01 titular e 01 suplente para Comissão da Biblioteca. As reuniões da Comissão
Editorial são frequentes. Na Comissão de Biblioteca são reuniões bimestrais.
A docente Marcia Gomes Fernandes se interessou em assumir a Comissão de Biblioteca. Será enviado um e-mail consultando os interessados.
Quanto à Comissão Editorial do departamento, seria interessante uma recomposição rápida, pois estamos com títulos em preparação para
publicação e algumas demandas que aguardam a nova recomposição para serem apresentadas. Importante ter bom relacionamento com alunos, pois
conta com o trabalho voluntário de estudantes.
7 - Realização do XI Seminário Brasileiro de Teoria e História da Historiografia (SNHH) em 2022. O docente Fábio Franzini está à frente do
evento. Foi aprovado de 16 a 18/11/22, de forma presencial. Os docentes sugeriram que os participantes apresentem comprovante de vacinação para
participação. Já existe uma comissão responsável. Será buscado apoio de recursos financeiros para logística. Evento aprovado por unanimidade. O
evento será levado a Congregação para fazer parte do calendário do campus.
8 - Relatório de atividades do biênio 2020/21 do CMPH para apreciação do Conselho.
Num biênio tomado pela pandemia só foi possível trabalhar com o que já estava digitalizado. Foram sugeridos dois adendos pelos docentes: Prof.
Clifford – chegada do acervo; e Prof. Jaime - mencionar a publicação do catálogo do dossiê do Florestan Fernandes como também a publicação da
seleta da correspondência. Os links disponíveis e uma sugestão de texto serão enviados pelo Prof. Jaime para inclusão. Relatório aprovado por
unanimidade.
 
INFORMES:
VERBA PROEB:
Verba PROEB ProfHistória foi usada. Devido aos altos custos serão publicados 03 livros e a revisão estão sendo organizada por uma comissão
interna. Houve a seleção do ProfHistória e teremos turma nova em 2022.
VAGAS MESTRADO: O acordo com a secretaria da educação para oferecer 25 vagas para formação de Mestrado para professores da rede ainda
não saiu. Não houve resposta.
PROCESSO SELETIVO PÓS-GRADUÇÃO: Coordenação da Pós estabeleceu o calendário com início do processo seletivo em dezembro e
término em março. Para se adequar a mudança das cotas haverá mudança na lógica de funcionamento do edital em relação aos anos anteriores. Não
haverá nota de corte móvel. Dobrou o número de possíveis inscritos. As inscrições terão início em 01/12.
CAPES: Avaliação CAPES continua suspensa. Não se sabe quando será resolvida.
PLANO NACIONAL DE PÓS-GRADUAÇÃO: Não está em andamento o plano nacional de pós-graduação que venceu no início do ano. O plano
deve ser renovado a cada dez anos. Não há comissão responsável por isso. Não se sabe para que serve a Pós-Graduação. A pós-graduação está à
deriva no país.
APCNs: Aberturas dos novos APCNs não estão claros e aparentemente darão a ênfase aos planos EAD.
PESQUISAS: Política de inovação e internacionalização em pesquisas com agentes PI. A política é assustadora. Os pesquisadores na universidade
se tornarão empreendedores acadêmicos.
MOODLE PÓS GRADUAÇÃO: funcionará em fase experimental no próximo ano.
VERBA PROAP: Ao que parece está garantida.
PET: Aberto edital novo tutor do programa. Inscrição encerra-se em 30/11.
 
AGRADECIMENTOS: Chefia agradece ao voto de confiança na Chapa e a disponibilidade do Prof. Ferla.
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E eu, Cíntia Silva de Araúna, secretária, lavrei a presente ata que foi aprovada pela Chefia.
 

Documento assinado eletronicamente por Iuri Cavlak, Chefe de Departamento, em 06/05/2022, às 07:42, 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 Cin�a Silva de Arauna, Assistente em Administração, em 06/05/2022, às 11:04, 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 1089938 e o código CRC 74F34C56.
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