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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO
ATA DE REUNIÃO

 

Reunião ordinária do Conselho do Departamento de História do dia 27 de janeiro de 2022 (quinta-feira) das 09h00 às 12h00 em ambiente
virtual, presidida pelo Chefe do  Departamento de História Prof. Iuri Cavlak. Es�veram presentes os docentes: André Roberto de Arruda
Machado, Antonio Simplício de Almeida Neto,Claudia Regina Plens, Clifford Andrew Welch, Denilson Botelho de Deus, Dirceu Marchini Neto,
Fabiano Fernandes, Fábio Franzini, Fernando An�que, Julio Moracen Naranjo, Lucília Santos Siqueira, Luis Antonio Coelho Ferla, Luís Filipe
Silvério Lima, Márcia Eckert Miranda, Marcia Gomes Fernandes, Maria Rita de Almeida Toledo, Mariana Mar�ns Villaça, Odair da Cruz Paiva,
Patrícia Teixeira Santos, Rosangela Ferreira Leite, Samira Adel Osman; os discentes: Arthur Nascimento Valério da Silva, Barbara Emanueli
Ferreira da Silva, Gabriel Zambonini Cata, Matheus de Sena Monteiro, Mauricio de Sena Monteiro, Priscila Marques Campos; e o técnicos
administra�vo em educação: Cín�a Silva de Araúna e Vilma Gama da Silva Castro.

1 - Aprovação da Ata da Reunião Ordinária de Novembro de 2021.  
2 - Aprovação dos candidatos ao afastamento do biênio 2023-2024: As inscrições foram abertas e não houve choque de professores em
relação ao semestre. Serão 03 professores por semestre. É importante que, seguindo o Regimento, as áreas devam dar anuência e estejam de
acordo com os afastamentos solicitados para que as  ausências sejam supridas. Afastamentos aprovados, exceto do Prof. Julio será discu�do na
área e reapresentado na próxima reunião, sem prejuízo a sua inscrição. Inclusão do afastamento do Prof. Clifford na tabela, aba 2023. 
3 - Atualização do Regimento de Afastamento: Foram sugeridos os seguintes pontos: o afastamento de até 06 docentes por semestre,
considerando as necessidades do  departamento e anuência das áreas envolvidas; definição do prazo para envio da documentação para que os
docentes possam se programar; afastamentos durante  estágio probatório; quarentena posterior ao afastamento. Todas as alterações devem
seguir as regras da Universidade e Resolução N.º 188/2020 do CONSU. Seguindo as resoluções vigentes a Chefia apresentará a proposta de
atualização para aprovação do Conselho.  
4 - Atualização do Regimento do Conselho de Departamento: Adiado. Foram sugeridas: inclusão de direito a voto do Coordenador e Vice
Coordenador do LICH; incorporar regras para remoção, redistribuição e permuta com código de vaga ou não;  opinar nos casos de afastamento
de docentes e técnicos; casos de "quorum" especial;  definir as regras para subs�tuição nos casos de vacância do Chefe de Departamento;
 ex�nção da Comissão de Pós Graduação; rever a quan�dade de integrantes da comissão de Extensão e Centro de Memória; incluir na
composição da Graduação a representação do Bacharelado e Licenciatura; direito a voto para todos os docentes e diminuir a quan�dade de
comissões. Seguindo o regimento vigente da Unifesp a Chefia  apresentará a proposta de atualização para aprovação do Conselho.  
5 - Solicitação de 01 Membro para Comissão Editorial do Depto: Falta um professor. Composição: Luigi Biondi e Marcia Gomes Fernandes que
representam os docentes e Priscila Marques Campos representa os discentes. Esta comissão favorece as publicações e é muito importante para
o departamento. Como não houve candidatos será feito um levantamento de todos que estão em comissões e a Chefia falará com os docentes. 
6 - Solicitação da Congregação da EFLCH para Membro Titular e Suplente para a Subcomissão Própria de Avaliação do Campus: Fica definido a
Profa. Marcia Gomes Fernandes como �tular e a Profa. Patrícia Teixeira Santos como suplente.  
7 - Lotação no Depto do Prof. Michel Justamand: Seguindo o parecer da área de provável lotação do docente o Conselho decidiu: 14 votos
contrários, 03 votos a favor e 01 abstenção à vinda do Prof. Michel Justamand para o Departamento de História. 
8 - Par�cipação do docente Fernando A�que em a�vidade remunerada no Museu Casa Mário de Andrade Terceira edição: Módulo de 30
horas on-line com alunos de 60 localidades diferentes. A�vidade esporádica. Prof. Fernando pede anuência. A�vidades remuneradas com bolsa
é necessário somente informar o departamento. Nos casos de pró-labore o CPPD deve ser informado e só julga o pedido após a aprovação do
Conselho. Aprovado. Profa Lucilia aproveitou o assunto para informar ao Conselho a renovação da Bolsa pela orientação de estudos para
educadores da Fazenda do Pinhal, tombada pelo Iphan e pelo Condephhat. Tais a�vidades des�nam-se a renovar os roteiros de visita a fazenda. 
9 – 5º Edição do Seminário Urbanismo e Urbanistas no Brasil "nacionalismo e urbanismo", a ser realizado de forma presencial no Campus
Guarulhos entre os dias 12 e 14 de outubro de 2022. O Depto precisa tomar ciência que a data foi alterada devido a pandemia. Professor
Fernando An�que informa que se até maio não �ver segurança voltará a se digital. Para ir a congregação precisa ser aprovado no conselho.
Aprovado. 
10 - Posição do Departamento acerca do ar�go "Racismo de negros contra brancos ganha força com iden�tarismo", recentemente publicado
pelo Professor Antonio Risério. Após os comentários dos par�cipantes o Conselho decidiu por elaborar uma Carta de Repúdio ao autor do
ar�go, aos apoiadores da carta, e à Folha, assinada pelo Departamento de História. Os discentes têm uma carta própria que já está publicada e
circulando. 

INFORMES:  

CMPH: Estantes foram recebidas e tudo será organizado. Estão em processo de construção do laboratório de recuperação dos livros. Centro de
memória ganhou um  folego estrutural. Está com mobiliário sobrando. Quem �ver interesse se manifestar.  
COORDENAÇÃO PROF: A seleção do Prof. História teve 19 alunos inscritos. As aulas serão iniciadas após a autorização da pós-graduação.  
COORDENAÇÃO DO PPGH : Amanhã encerra inscrição processo sele�vo. Somente 41 inscritos. Aulas começam no final de abril provavelmente
de forma presencial. Falta definir horário.  
TAEs: Está em andamento o processo de rematrícula dos alunos que não tem crédito. 

AGRADECIMENTOS: Chefia agradeceu a par�cipação de todos e encerrou a reunião.  
E eu, Cín�a Silva de Araúna, secretária, lavrei a presente ata que foi aprovada pela Chefia. 

Documento assinado eletronicamente por Iuri Cavlak, Chefe de Departamento, em 09/05/2022, às 14:59, conforme horário oficial de Brasília,
com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
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Documento assinado eletronicamente por Cin�a Silva de Arauna, Assistente em Administração, em 10/05/2022, às 11:36, 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 1089809 e o código CRC 8C0B6266.
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