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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO

ATA DE REUNIÃO

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DO DEPARTAMENTO DE HISTÓRIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO. Com sede na
Estrada do Caminho Velho 333 - Bairro Jardim Nova Cidade, Guarulhos-SP reuniu-se em ambiente virtual corpora�vo no dia vinte e cinco de
novembro de dois mil e vinte, com início às dez horas a Profa. Fabiana Schleumer (Chefe) e controle de inscritos de Gilberto da Silva Francisco
(Vice-Chefe) com o comparecimento dos docentes: Alexandre Pianelli Godoy (CPPD); Andrea Slemian; Antônio Simplício de Almeida Neto;
Bruno Guilherme Feitler (Coord PPGH/Comissão de Pesquisa); Clifford Andrew Welch (Coord Bacharelado); Fábio Franzini; Edilene Teresinha
Toledo (Câmara/Coord Comissão de Extensão); Elaine Lourenço (Coord PIBID); Fábia Barbosa Ribeiro (colaboradora); Fabiano Fernandes (Coord
Licenciatura); Fernando A�que; Glaydson José da Silva (Cons); Iuri Cavlak (colaborador técnico em redistribuição); Jaime Rodrigues (PET); Luigi
Biondi (PDCC); Luis Antonio Coelho Ferla (Lab Humanidades Digitais); Luís Filipe Silvério Lima (Coord LICH); Márcia Eckert Miranda; Maria Luiza
Ferreira de Oliveira (Coord CMPH); Mariana Mar�ns Villaça; Odair da Cruz Paiva; Rosângela Ferreira Leite; Samira Adel Osman; Wilma Peres
Costa. Registrada a presença dos discentes: Bruna Novais Prado, Gabriel Dias de Menezes, Lucas de Oliveira Stella, Samara Akemi Saraiva.
Ausências jus�ficadas: TAEs Patrícia Helena Gomes da Silva (bibliotecária) férias e Vilma Gama da Silva Castro (secretária) em a�vidade remota
do HSP, Ana Lúcia Lana Nemi (CAD); André Roberto de Arruda Machado; Cláudia Regina Plens; Denilson Botelho de Deus; Janes Jorge; José
Carlos Vilardaga; Lucília Santos Siqueira (PRACIH); Maria Rita de Almeida Toledo (Coord PROFHISTORIA); Maximiliano Mac Menz; Patrícia
Teixeira Santos (FAP); Patrícia Tavares Raffaini (visitante). A Presidente iniciou a reunião com os presentes a par�r dos Pontos de pauta:

 

(1) Afastamentos de longa duração (biênio 2021-2022):

APROVADOS os seguintes afastamentos com duas abstenções:

MARIANA VILAÇA - março a agosto de 2021

BRUNO FEITLER - agosto de 2021 a julho de 2022

JAIME RODRIGUES - janeiro a dezembro de 2022

GLAYDSON JOSÉ DA SILVA - janeiro a dezembro de 2022

CLIFFORD ANDREW WELCH - agosto a dezembro de 2022

 

(2) Comitê de retorno às a�vidades presenciais : 

O Comitê de retorno às a�vidades presenciais. discute as ações dos vários setores do campus que já estão em curso visando o retorno das
a�vidades presenciais (ainda sem data prevista). O Comitê pede aos departamentos sugestões para a produção de um documento geral. O
conselho do Departamento de História, destaca dos seguintes pontos que devem ser levados ao Comitê de retorno às a�vidades presenciais
(APROVAÇÃO por unanimidade): 

a) Retorno apenas depois da vacinação contra a COVID-19 e testagem periódica; 

b) Deve haver estratégias de distanciamento social no interior das salas de aulas, auditórios e demais espaços da universidade;

c) Dada a grande exposição dos docentes, é preciso pensar em estratégias severas de proteção, tais como tornar à disposição máscaras com tela
ou cabines, entre outras;

d) Deve ser feito o controle de temperatura do pessoal na entrada do campus;

e) Deve-se privilegiar a�vidades mistas, caracterizadas pela dinâmica presencial (respeitando a lógica de distanciamento social) e infra-estrutura
para transmissão para que outros envolvidos possam acompanhar as a�vidades à distância; 

f) Considerar as especificidades do pessoal da comunidade que frequenta o campus; por exemplo, respeitar o pessoal de grupo de risco,
protegendo-os de a�vidades que proporcionem transmissão do vírus. 

 

(3) Criação de Comissão para o Canal do Youtube do Departamento de História:

Foi decidido que o canal deve ser aberto, mas que não é necessário a composição de uma comissão específica para ele. Para o seu uso, os
próprios interessados deverão operacionalizar e organizar as a�vidades. 

APROVADA por unanimidade. 

 

(4) XI Seminário Brasileiro de História da Historiografia:

A proposta de sediar o evento no Departamento de História foi apresentada pelo professor Fábio Franzini.
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O Observatório  da História foi consultado sobre a possibilidade de sediar o XI Seminário Brasileiro de História da Historiografia (presencial ou
virtualmente) em 2021, que cancelado este ano. O tema definido é "Historiografias no Brasil: Vozes e pluralidade e futuros possíveis".
A programação provisória prevê 12 mesas redondas e conferências de abertura e de encerramento. Faltam definir os simpósios temá�cos, a
comissão organizadora local, os monitores e as questões internas. É, ainda, necessário pensar sobre as incertezas diante do quadro atual, o
calendário  acadêmico e do evento (2021.2). Foi indicado, incialmente, que o evento possa ocorrer em setembro/outubro.

APROVADO por unanimidade. 

 

(5) Apoio ao pedido de tombamento do Acervo do Museu Florestal Octávio Vecchi:

O pedido foi encaminhado pelo professor Janes Jorge à Chefia, que encaminhou ao Conselho, considerando que há uma área de Patrimônio no
curso, bem como representantes do Departamento em conselhos de patrimônio. 

O ponto foi re�rado para que houvesse mais esclarecimentos. 

 

(6) Confirmação da aprovação ad referendum da ampliação do conselho consul�vo da comissão editorial e homologação dos nomes
indicados para sua composição:

O conselho APROVOU por unanimidade a aprovação de ampliação da Comissão Editorial interdisciplinar da UNIFESP, uma ampliação do
Conselho Consul�vo com personalidades de fora da ins�tuição.

O professor Glaydson J. da Silva manifestou ainda a importância da criação de um site da internet com domínio UNIFESP, o que deverá ser feito
em breve. 

 

(7) Palestra do Ins�tuto Singularidades (consultoria privada em educação) sobre "Formação de professores em contexto presencial, on-line e
híbrido e metodologias a�vas: desafios e perspec�vas":

O conselho discu�u a palestra oferecida pela PROGRAD ques�onando a necessidade de contratação de palestrante de ins�tuição privada,
mesmo havendo na própria ins�tuição profissionais aptos a discu�rem com profundidade o tema da palestra. 

Dessa forma, decidiu-se pelo encaminhamento da questão via Câmara de Graduação pelo Coordenadores e, ainda, uma consulta diretamente à
PROGRAD sobre a questão via SEI. 

Havia duas propostas (1 - Encaminhamento para a Câmara de Graduação e 2 - Encaminhamento para a Câmara de Graduação e pedido de
esclarecimento à PROGRAD). A proposta 1 teve 7 votos e a proposta 2 teve 9 votos, sendo APROVADA a proposta 2 pelo conselho.

 

(8) Resolução 2/2019 do CNE:

A professora Márcia Eckert Miranda leu as estratégias da Direção com a Pró-Reitora Isabel Quadros para refutar a reforma sendo desnecessário
repensar o Bacharelado.

 

(9) Oferecimento de vaga nas UC’s para refugiados, apátridas e portadores de visto humanitário.

A criação de uma vaga para esta categoria foi APROVADA por unanimidade.

 

Informes Chefia: a professora Fabiana comunicou que Profa. Magali informou que a TAE Patrícia não tem interesse de ir para o CMPH e pediu
agilidade para vaga estagiário; informou sobre o convite à reunião extraordinária do DH com aos candidatos à Reitoria, a Chapa 2 não se
manifestou; e sobre o Tributo à Marcia D'Alessio (30 de novembro às 16h com transmissão ao vivo Canal PROEC). RDs:  a discente Samara
no�ficou sobre a I Jornada Afro Asiá�ca de História da Unifesp de 8 a 11 dezembro pelo Canal da Unifesp, com coordenação das
professoras Samira e Patrícia e par�cipação dos professores Gilberto, Fabiana, Jorge e outros convidados. O evento recebeu 65 submissões de
todos os lugares do Brasil e inscrições, ainda abertas, já estão em 440 no SIEX; ela agradeceu à Comissão Organizadora do evento. Informou
sobre a inicia�va do CAHIS - o Minicurso de Plataforma Zotero desenvolvido pelo Prof. Renato com 120 inscritos e cerca de 80% de
comparecimento de alunos da graduação e pós. TAEs: foram enviadas por email, informações sobre testagem de COVID-19 no dia 09 de
dezembro no campus, consulta para licença capacitação da TAE Vilma, recomposição das comissões; Pós-Graduação: Professora Maria Luiza
solicitou a divulgação do edital 2021 para o ingresso ao mestrado, inscrições 01 de dezembro de 2020 a 15 de janeiro de 2021. OS dados
Sucupira 2017, 2018 e 2019 foram enviados para a pró-reitoria. CCH: Fórum com discussão lenta sobre a Resolução não ampliada a todas as
suas instâncias. Em 13 de novembro, a reunião da  Divulgação do relatório da Análise das 3903 respostas discentes sobre ADEs, entre elas,
destaque para aulas síncronas semanais, não irem além de duas horas, tarefas semanais de produção sem retorno do docente, modalidades de
avaliar as menções "cumprido" e "não cumprido". Não há previsão para o início do calendário le�vo em 2021. Sem mais informes, a presidente
encerrou a reunião agradecendo a presença de todos e, eu Vilma Gama da Silva Castro, secretária-execu�va, lavrei a presente ata que segue
assinada pelos presentes.

Documento assinado eletronicamente por Fabiana Schleumer, Chefe de Departamento, em 14/12/2020, às 11:42, 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 Marcia Eckert Miranda, Docente, em 14/12/2020, às 15:38, 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
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
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Documento assinado eletronicamente por Jaime Rodrigues, Docente, em 14/12/2020, às 16:33, 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 Bruno Guilherme Feitler, Docente, em 14/12/2020, às 16:47, 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 Fabio Franzini, Docente, em 14/12/2020, às 20:13, 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 Maria Luiza Ferreira de Oliveira, Vice-Coordenador, em 15/12/2020, às 11:52, 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 Gilberto da Silva Francisco, Docente, em 15/12/2020, às 11:55, 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 Wilma Peres Costa, Docente, em 15/12/2020, às 15:00, 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 Elaine Lourenço, Docente, em 15/12/2020, às 19:20, 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 Antonio Simplicio de Almeida Neto, Docente, em 19/12/2020, às 10:20, 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 Samara Akemi Saraiva, Usuário Externo, em 19/01/2021, às 14:40, 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 Bruna Novais Prado, Usuário Externo, em 20/01/2021, às 16:29, 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 Fernando A�que, Docente, em 26/02/2021, às 15:50, 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 0529882 e o código CRC C6153FD9.

Referência: Processo nº 23089.125901/2020-38 SEI nº 0529882

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://sei.unifesp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

