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ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DO DEPARTAMENTO DE
HISTÓRIA realizada em ambiente virtual corporativo no dia vinte e quatro de abril de 2020. Com Sede na Estrada
do Caminho Velho 333 - Bairro Jardim Nova Cidade, Guarulhos/SP, realizou-se a primeira reunião virtual do Conselho
do Departamento de História da Universidade Federal de São Paulo, sob a Presidência da profa. Fabiana Schleumer
(Chefe) e do prof. Gilberto da Silva Francisco (Vice-Chefe) com o comparecimento dos docentes: Alexandre Pianelli
Godoy (Coord Licenciatura e CPPD); Ana Lúcia Lana Nemi (CAD); Andrea Slemian; Antônio Simplício de Almeida
Neto; Bruno Guilherme Feitler (Coord Pós); Edilene Teresinha Toledo (Coord Extensão); Elaine Lourenço (Coord
PIBID); Fábia Barbosa Ribeiro (colaboradora técnica); Fabiano Fernandes Coord Seminários História; Fábio Franzini;
Fernando Atique; Glaydson José da Silva (Cons); Iuri Cavlak (colaborador técnico); Jaime Rodrigues; Janes Jorge (Dir
Acad); José Carlos Vilardaga; Julio Moracen Naranjo (CPHAACG); Lucília Santos Siqueira (Coord Bacharelado);
Luigi Biondi; Luis Antonio Coelho Ferla; Luís Filipe Silvério Lima (Coord LICH); Márcia Eckert Miranda; Maria
Luiza Ferreira de Oliveira (Coord CMPH); Maria Rita de Almeida Toledo (Coord PROFHISTORIA); Mariana Martins
Villaça; Odair da Cruz Paiva; Patricia Tavares Raffaini (visitante); Renato Rodrigues da Silva (PSS); Rosângela
Ferreira Leite; Samira Adel Osma;n Wilma Peres Costa. Registrada a presença dos discentes: Gabriel Dias de Menezes,
Lucas de Oliveira Stella, Samara Akemi Saraiva; Vilma Gama da Silva Castro (secretária) e Patrícia Helena Gomes da
Silva (bibliotecária). Ausências justificadas: André Roberto de Arruda Machado e Denilson Botelho em
afastamentos de longa duração; Marcia Barbosa Mansor D’Alessio; Patrícia Teixeira Santos e Rafael Ruiz com
problemas técnicos. O Conselho do Departamento reuniu-se com a seguinte pauta: 1) Aprovação da Ata da reunião
docente realizada em ambiente virtual em 17/04/2020 - Processo SEI número 23089.107091/2020-38; 2) Processo
eleitoral para Coordenação de Curso; 3) Atividades domiciliares. Realizada a primeira chamada às 17 horas,
decidiu-se que a reunião iniciaria logo após o pronunciamento do Presidente da República. A Presidente iniciou os
trabalhos às 17h50 esclarecendo aos presentes que, em razão do fechamento do campus devido à pandemia de COVID19, ocorreram demandas (0282873) ao colegiado docente que em reunião virtual foram discutidas, e os
encaminhamentos sistematizados foram submetidos à apreciação prévia dos Docentes por e-mail. A partir desse
consenso, com relação à ATA (0292031), houve a substituição do termo “encaminhamentos” por “decisões” a serem
aprofundadas no Conselho do Departamento e instâncias superiores: à Câmara de Graduação, à Congregação, à
PROGRAD, como o cancelamento das disciplinas oferecidas no primeiro semestre de 2020 por professores não
concursados no Departamento de História da EFLCH-UNIFESP. Foi dito que havia professores participando em
regime de cooperação técnica e que, assim como em outros Departamentos, existiam especialistas que propuseram
disciplinas aos alunos do curso. Por questões de expertise de professores visitantes, foi dito que convinha que as
disciplinas fossem canceladas e não tivessem continuidade. Quem copilou o item: os docentes, quem vota: os
representantes no Conselho. 2) A Professora Fabiana pediu aos interessados para se manifestarem até o dia 15 de maio
para que o processo eleitoral fosse concluído a tempo de referendar na reunião de maio; assim, a Coordenação atual
terminaria o mandato com sucessores bem dispostos. Decidiu-se por consultar a lista do quadro de interesses. Segundo a
Profa. Ana Nemi, a tabela até aquele momento era a seguinte:
ProfHistória
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PG Acadêmico
Filipe e Ana
Zeca e André

Coordenação Grad
Márcia e Edilene
Odair

Chefia
Max e Rosângela
Mariana e Andrea

A Prof. Fabiana disse que, enquanto os professores pensavam sobre a questão, que ela verificaria na Congregação a
possibilidade da votação on-line, oficial e secreta (RNP) ou o sistema mais adequado. Ela conclamou para se
voluntariarem os que nunca exerceram o cargo de gestão ou os que retornaram de afastamentos de longa duração. Disse
que havia professores com trajetórias e trabalhos extremamente importantes e que poderiam trazer uma excelente
contribuição, partilhando, assim, visões de Universidade, sensibilidades e experiências diferentes. Indicou ainda que os
candidatos seriam muito bem vindos, que poderiam se sentir animados e que havia boas opções tendo em mente o
contexto atual e o dos próximos dois anos pelos quais passariam todos os Departamentos da EFLCH. Disse ainda que,
com bons coordenadores, atravessaríamos de uma forma mais tranquila as questões em andamento como a
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curricularização. Prof. Jaime mencionou levantar para esta eleição a recomposição das comissões permanentes. A
Chefia colocou-se à disposição para esclarecimentos sobre as funções da Coordenação e da Comissão Eleitoral.

46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76

3) Atividades Domiciliares Especiais - ADEs nos cursos da EFLCH: Foi dito que o formulário do Diagnóstico das
condições de realização por UC estaria disponível até o dia 28 de abril e que o prazo para preenchimento dos
formulários Condições socioeconômicas e de acesso às tecnologias de informação e comunicação de estudantes de
graduação da Unifesp no período de distanciamento social e de Levantamento das necessidades de formação
docente para a realização de ensino não-presencial, com o uso de tecnologias e meios digitais foi prorrogado para
24/04/2020. A Coordenadora expôs que foi difícil estabelecer o fluxo de todas as tratativas entre a Câmara, as
Coordenações de Curso e a PROGRAD. Houve um questionário curto sobre recursos técnicos e condições; muitas
reuniões, conversas pelo whatsapp, muitos e-mails trocados com resultado satisfatório que seria sintetizado pelo Apoio
Pedagógico. A PROGRAD manifestou interesse em saber, quanto aos 23 pontos de orientações, sobre a
proporcionalidade percentual das UCs à distância e como seus conteúdos teóricos poderiam ser trabalhados nessa
situação (e-mail, Moodle, fichamentos, etc.). A indicação das atividades não precisa ser exata, porém o mais próximo
possível do que parece razoável para a disciplina com as inúmeras ressalvas para assegurar a inclusão dos estudantes
que não puderem acompanhar. Quanto à retomada das atividades do primeiro semestre, excluindo-se as três aulas do
início do ano letivo já dadas, foi dito que seria necessário refletir sobre as questões envolvendo o acesso dos alunos e as
especificidades das UCs do Departamento para o emparelhamento institucional. A partir do link que será encaminhado
e das respostas por UC à Comissão de Curso, seria criado um plano de ação a ser encaminhado para a Câmara e para a
PROGRAD. Os alunos inscritos nas UCs Optativas Emergenciais não precisariam se preocupar com a sobreposição
de disciplinas, pois elas seriam encerradas em junho, antes da retomadas do primeiro semestre. A chefe de
Departamento afirmou que ainda não tinha um diagnóstico para responder as questões colocadas pela PROGRAD. As
ADEs seriam pensadas nos próximos 30 ou 60 dias. 45% dos docentes não haviam respondido o formulário. Havia
muitas dúvidas, no departamento e fora dele (em outros departamentos e universidades), mesmo para os que estavam
apresentando aulas on-line, diante da instabilidade do cenário. De modo experimental, profa. Lucília sugeriu que o
departamento seguisse as orientações da PROGRAD de 12.04.2020, já que a situação da pandemia possivelmente
seguiria por mais que um semestre. Afirmou-se que havia variáveis importantes a serem consideradas, como a situação
de colegas com doenças pré-existentes, que poderiam adoecer ou não retornar para sala de aula dado o distanciamento
social necessário. Gabriel destacou a importância das relações dentro das Humanidades, do debate contínuo, ressaltando
que alunos que tivessem dificuldades psicológicas, técnicas e organizativas para fazer ADE deveriam ser considerados,
e as dificuldades relacionadas àqueles alunos de baixa renda, com condições sanitárias mínimas, os problemas de saúde
mental diante de um quadro em que havia milhares de pessoas morrendo no mundo inteiro. Ele solicitou que os
professores indicassem 0% de ADEs correspondentes às UCs e, ao fim da pandemia, observassem a melhor forma para
garantir um ensino público de qualidade para todos. Encerrada a pauta, passou-se aos informes antes das votações.
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A Chefia falou do pedido de exoneração da profa. Rossana e do encaminhamento de pedido para concurso público para
área de Medieval. Agradeceu a participação do prof. Odair no Conselho de Patrimônio por quatro anos, o qual, por
questão regimental, não poderia ser reconduzido ao posto, e ao prof. Julio que ocuparia o posto nos próximos dois anos.
Prof. Odair registrou o interesse de voltar por ser importante a participação do Departamento no CPHAACG após os
dois anos.
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A professora Fabiana disse que estudaria meios de executar votação eletrônica e que, assim que possível, seriam
enviadas informações sobre votação secreta (RPN).
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Os RD’s – CAHIS disseram que estavam organizando algumas atividades on-line: um debate sobre Crimes contra a
Memória Patrimônio e uma LIVE sobre o Sucateamento da Preservação no Brasil.
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A Comissão de Pós-graduação indicou que as disciplinas do primeiro semestre haviam sido paralisadas. 32 alunos
assinaram uma carta de suspensão total das aulas com diagnóstico de dificuldades de acesso ou para estudar em casa.
CPG votou em comum acordo com alunos para que fossem feitas atividades alternativas valendo créditos.
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Comissão do ProfHistoria – Maria Rita recebeu a orientação do prof. Antonio para aguardar. Houve decisão pela não
continuidade do mestrado em rede (dos sete, pela precariedade, apenas um em MT e as privadas não pararam). Com
pesquisas paradas, muitos se qualificariam sem integralizar os créditos. Foi divulgado o Seminário Geral aberto para
discutir essas questões e permanecer com relação mais próxima com os alunos. Profa. Fábia afirmou que o Encontro
Virtual do ProfHistória aconteceria a partir de 4 de maio contando com um comitê científico com professores de vários
estados, pelo Google Meet, já que essa plataforma poderia comportar até 250 pessoas. Houve uma reunião para definir o
tema e fazer uma divisão de mesas dinâmicas baseada nas linhas temáticas; ficou para a semana seguinte a escolha dos
convidados.
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Comissão Curricular de História - CCH – Profa. Lucília informou que, além do @gmail, existia o email institucional
coordenaçãohistoria@unifesp.br. Quem tivesse o TCC encaminhado, e se houvesse acordo entre as partes, seria
possível realizar a banca à distância. Foi dito que a reforma do projeto pedagógico com a saída da UC Domínio Conexo
da matriz curricular e a Curricularização da extensão ainda não havia sido encaminhada, e que enquanto houvesse
turma até o 1ºsemestre de 2021, o Departamento de Filosofia deveria oferecê-la. EFLCH bateu recorde, realizou 200
colações de grau à distância. Um dos melhores índices no SISU: vespertino foi preenchido completamente e as quatro
vagas disponíveis para o noturno. Prof. Alexandre indicou as dificuldades sobre o edital para reingresso de portadores
de diploma. As vagas já estavam preenchidas analisando uma série de documentação on-line com problemas de
tecnologias.
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A Comissão de Pesquisa disse que a Revista de Fontes estava recebendo propostas para edição de Julho até sua
próxima reunião na terça à tarde e teria o acréscimo da profa. Márcia Miranda.
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Edilene, da Comissão de Extensão, afirmou que estava trabalhando à distância, avaliando quase diariamente as
propostas e que o CAEX pediu para intensificar ações de extensão naquele período de isolamento. Prof. Rogério (CS)
abriu inscrições para um curso com muitos interessados. Foi dito que projetos tinham sido avaliados uma vez por mês,
na reunião da Câmara, e que não tinham aparecido muitos. Por conta do isolamento, ProeC resolveu antecipar o “UMAUNIFESP mostra sua ARTE”. Foi dito que as optativas (30h) não valeriam créditos de extensão, pois estariam na pasta
verde e que, como não estavam previstas no regulamento de Atividades Complementares, a CCH poderiam deliberar
excepcionalmente naquele tempo de calendário suspenso. Com início ou desenvolvimento concomitante ou não, o
horário seria definido com o professor responsável, LF 4ª. 19h. Max deixaria o conteúdo.
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A Comissão de Biblioteca, através do Prof. Glaydson, afirmou que estava parada e descreveu essa experiência como
“muito difícil”. Disse também que o bibliotecário era um técnico legalista, avesso a toda e qualquer política sistemática
de aquisição de acervos, ao passo que outras universidades federais e estaduais buscariam criar estratégias de recepção
dos livros, contornando as dificuldades legais. Disse, então, que Caio criava óbices que foram aprovados em
Congregação, como aquele que é o doador ou responsável devia ter de descriminar em lista com nome, autor e valor
estimado de cada um dos livros, como estavam fazendo com a doação do prof. Pedro Paulo Funari. Disse que quando
chega a reunião, a Comissão não lê os documentos técnicos, circulares, notas, leis, normas, regulamentos. O Professor
Glaydson afirmou que, no período que Maria Rita esteve afastada, Caio pediu-lhe a gestão de uma doação com 6000
títulos do falecido prof. Herminio Sargentim. Disse ainda que estava com 150 livros de um ex-aluno no gabinete para
serem relacionados.
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CMPH – Maria Luiza afirmou que CPPH estava paralisado, e que recebeu a doação do David Swift que o prof Clifford
conseguiu. Uma estagiária e um bolsista estão consolidado o conjunto de Hemerotecas do Núcleo dos Contratos de
Edição. Seria fechado, naquele dia, a possibilidade de bolsa de monitoria. A última equipe de bolsistas foi muito
engajada. Computador recebeu a placa que faltava para operar o scanner para digitalizar grandes formatos e estaria
disponível assim que as atividades no campus voltassem.
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PET – Jaime afirmou que todas as atividades de extensão estavam paralisadas (porque escolas e campus estavam
fechados). Além disso, alguns projetos de pesquisa, a desmontagem da Anistia, a exposição e atividade CMPH pararam.
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PIBID – Elaine afirmou que o edital anterior havia acabado em janeiro e que estavam concorrendo a partir do novo
edital, mas ainda não havia saído o resultado.
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Encaminhamentos: Todos têm voz, porém só o Conselho vota.
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Todos foram de acordo com a colocação de Gabriel Dias sobre a votação das seguintes proposições: 1) O depto. não
fará ADEs. 2) Depto. faz uma parte de cada UC em ADE, cada um com seu percentual; 3) O Depto. fecha uma
percentagem para que todas as UCs trabalhem em ADEs.
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Com 05 votos a favor, 17 votos contra e 07 ABSTENÇÕES, este Conselho tomou a decisão de manter todo o conteúdo
presencial como inicialmente planejado e defendido nos Departamentos, Câmaras, Congregações e PROGRAD.
Nenhuma UC à distância na graduação, sendo desnecessárias as demais votações. Destacando que momentos de
exceção requerem soluções estratégicas; que o cenário é dinâmico, que teremos que recolocar a questão e nos manter
abertos. Todos acordam em preencher com 0% de ADEs no formulário.
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Prof. Glaydson comentou, com grande pesar, as chances de o departamento perder a vaga da História Medieval e, no
curto prazo, para ministrar Medieval 2020.2, propôs a divisão das aulas da UC com um pós-doutorando, bolsista
FAPESP, seu supervisionado, JORGE ELICES OCÓN. Na ocasião da licença da professora Rossana, Prof. Jaime, o
então chefe do departamento, consultou RH que se manifestou a favor de uma banca com membros de SP, a posse de
um concursado seria em outro momento. A Chefia afirmou que consultaria a reposição de vaga de Medieval.
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Disse que seria necessário verificar a viabilidade técnica dos encaminhamentos da ata passada.
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A Comissão Eleitoral seria decidida e seguiria pela lista.
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Sem mais, a presidente encerrou a reunião agradecendo a presença de todos às 20h30. Eu, VILMA GAMA DA SILVA
CASTRO, secretária-executiva, lavrei a presente ata que segue assinada pelos presentes em ordem alfabética:
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Alexandre Pianelli Godoy Licenciatura (CPDD)
Ana Lúcia Lana Nemi (CAD)
Bruno Guilherme Feitler
Cláudia Regina Plens Vice-Coord Pesquisa
Clifford Andrew Welch Com. Biblioteca, suplente
Edilene Teresinha Toledo Coord Extensão
Elaine Lourenço (Cons) Coord PIBID
Fábia Barbosa Ribeiro Colaboração Técnica
Fabiana Schleumer (Chefe)
Fábio Franzini
Fernando Atique
Gabriel Dias de Menezes Discente_Grad
Gilberto da Silva Francisco (Vice-chefe)
Glaydson José da Silva (Cons) Com Biblioteca
Iuri Cavlak Colaboração Técnica
Jaime Rodrigues PET
Janes Jorge (Dir Acad)
Julio Moracen Naranjo Coord Extensão
Lucas de Oliveira Stella Discente_Grad
Lucília Santos Siqueira Coord Bacharelado
Luigi Biondi
Luis Antonio Coelho Ferla
Luís Filipe Silvério Lima Coord LICH
Márcia Eckert Miranda
Maria Luiza Ferreira de Oliveira Coord CMPH /
Vice coord Pós
Maria Rita de Almeida Toledo Vice coord CMPH
Mariana Martins Villaça
Odair da Cruz Paiva
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Patrícia Helena Gomes da Silva TAE
Renato Rodrigues da Silva
Rosângela Ferreira Leite
Samara Akemi Saraiva Discente_Grad
Samira Adel Osman
Vilma Gama da Silva Castro Secretária
Wilma Peres Costa

