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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO
ATA DE REUNIÃO

Aos 08 dias do mês de junho do ano de 2021, às 10 horas em ambiente virtual, com sua Sede no Estrada do Caminho Velho 333, - Bairro Jardim
Nova Cidade, Guarulhos/SP, realizou-se a Reunião Extraordinária do Conselho de Departamento de História da Universidade Federal de São
Paulo, sob a Presidência do Prof. Gilberto da Silva Francisco e com o comparecimento de Bruno Guilherme Feitler, Clifford Andrew Welch, Dirceu
Marchini Neto, Fabiana Schleumer, Iuri Cavlak (vice-chefe), José Carlos Vilardaga, Márcia Eckert Miranda, Maria Rita de Almeida Toledo, Samira
Adel Osman. Registradas as presenças da discente Samara Akemi Saraiva e das Técnicas Administra�vas Patrícia Helena Gomes e Vilma Gama da
Silva Castro. O Presidente iniciou os trabalhos dispensando a leitura da Ata da apuração da Comissão Eleitoral em 26 de maio de 2021, cuja
cópia foi distribuída previamente para análise dos membros juntamente com a imagem dos votos registrados no momento da apuração. Em
discussão e votação, a Ata foi homologada sem restrições. Durante a Reunião, foi esclarecido que alguns números nos comprovantes das
apurações não combinavam com o total de eleitores pelo fato de não ter sido considerado tal critério antes da votação para um, dois ou ambos
candidatos; o que não interferiu no resultado final de cada voto computado por candidato. Sobre a questão do peso dos votos de cada
categoria (70%, 15%, 15%) levantada pelo prof. Jaime Rodrigues na reunião de 29 de abril de 2021, as categorias só eram consultadas com
pesos diferentes na eleição para Chefia, antes da gestão da reitora Soraya Soubhi Smaili, que optou pela paridade entre eleitores. Sobre a
questão da quan�dade de discentes no Conselho, não houve alteração significa�va do número de membros docentes eleitores para que as
vagas discentes fossem reconsideradas. Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente agradeceu os membros da Comissão Eleitoral pela
árdua tarefa, aos membros da gestão anterior que atuaram em contexto a�pico considerando a pandemia de COVID-19 e encerrou a reunião,
da qual, para constar, eu, Vilma Gama da Silva Castro, lavrei a presente Ata, que, lida e aprovada, segue assinada eletronicamente pelos
presentes.

Documento assinado eletronicamente por Gilberto da Silva Francisco, Chefe de Departamento, em 11/06/2021, às 11:20, 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 Patricia Helena Gomes da Silva, Bibliotecária, em 14/06/2021, às 17:08, 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 Samara Akemi Saraiva, Usuário Externo, em 15/06/2021, às 11:44, conforme horário oficial de
Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
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