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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  seis  de  agosto  de  dois  mil                     

e  vinte  com  início  às  dez  horas  a  Profa.  Fabiana  Schleumer  (Chefe)  e  Gilberto  da  Silva  Francisco  (Vice-Chefe)  com  o                      

comparecimento  dos  docentes:  Alexandre  Pianelli  Godoy  (Coord  Licenciatura  e  CPPD);  Andrea  Slemian;  Antônio               

Simplício  de  Almeida  Neto;  Bruno  Guilherme  Feitler  (Coord  PPGH/Pesq);  Cláudia  Regina  Plens;  Clifford  Andrew  Welch;                 

Edilene  Teresinha  Toledo  (Coord  Extensão);  Elaine  Lourenço  (Coord  PIBID);  Fabiano  Fernandes;  Fernando  A�que;               

Glaydson  José  da  Silva  (Cons);  Iuri  Cavlak  (colaborador  técnico);  Jaime  Rodrigues  (PET);  Lucília  Santos  Siqueira  (Coord                  

Bacharelado);  Luigi  Biondi  (PDCC);  Luis  Antonio  Coelho  Ferla  (LabHum);  Luís  Filipe  Silvério  Lima  (Coord  LICH);  Márcia                  

Eckert  Miranda;  Maria  Luiza  Ferreira  de  Oliveira  (Coord  CMPH);  Maria  Rita  de  Almeida  Toledo  (Coord  PROFHISTORIA);                  

Mariana  Mar�ns  Villaça;  Maximiliano  Mac  Menz;  Odair  da  Cruz  Paiva;  Patrícia  Teixeira  Santos  (FAP);  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.  TAEs  Patrícia  Helena  Gomes  da  Silva  (bibliotecária)  e  Vilma                    

Gama  da  Silva  Castro  (secretária).   Ausências  jus�ficadas:  Ana  Lúcia  Lana  Nemi  (CAD);  André  Roberto  de  Arruda                  

Machado;  Denilson  Botelho  de  Deus;  Fábia  Barbosa  Ribeiro  (colaboradora);  Fábio  Franzini;  Janes  Jorge;  José  Carlos                 

Vilardaga;  Maria  Rita  de  Almeida  Toledo;  Patrícia  Tavares  Raffaini  (visitante).   A  Presidente  iniciou  a  reunião  com  os                   

presentes  às  10h15  e  projeção  da  pauta  atualizada:   1,2,3)  Aprovação  das  atas  das  reuniões  do  Conselho  em                   

24/04/2020  (Anexo  I),  26/05/2020  (Anexo  II),  29/06/2020  (Anexo  III).  Conselheiros  não  receberam  o  email  do  dia                  

anterior  com  link  da  reunião.   ADIADA .  Destaque  para  subs�tuição  do  item  6  Indicação  de  suplente  na  AGITS  da                    

solicitação  feito  na  úl�ma  Congregação,  porque  a  profa.  Rosângela  (�tular)  foi  reconduzida  pela  Coordenação  e  por                  

questões  democrá�cas  -  para  não  fechar  a  chapa  no  DH,  daremos  oportunidade  aos  outros  departamentos.   4)                  

Homenagem  à  Professora  Márcia  D'Alessio  Trabalhou  no   campus   desde  2009  e  esteve  presente  em  nossa  úl�ma                  

reunião  com  alta  expecta�va  de  retorno  com  limitações.  Ins�tucionalmente,  pensamos  meios  para  destacar  o  seu                 

trabalho  e  dedicação  com  uma  homenagem,  parceria  entre  o  Departamento  e  a  Direção  Acadêmica.   1a.  PROPOSTA:                  

Fazer  um  convite  formal  a  um  professor  do  campo  de  relações  da  Márcia  e  um  familiar  para  uma  fala  breve  para                       

fazermos  um  Tributo  com  uma  palestra  virtual  com  o  que  ela  trouxe  de  contribuição  com  transmissão  pelos  canais  da                     

UNIFESP  no  entre  aulas  estendido  18  às  20  horas  até  14/09/2020.  Nomes  sugeridos  por  Janes  (direção)  e  Fábio  (área)  -                      

a  confirmar  pela  disponibilidade  do  convidado:   Tereza   Mala�an  (Unesp-Franca)  colega  de  departamento  na  UNESP  e                 

par�cipou  da  banca  de  ingresso  na  UNIFESP;  da  área  de  Teoria   Estevão   de  Rezende  Mar�ns  (UNB)  par�cipou  da  banca                     

de  livre  docência,  Maria  Helena   Capelato   (USP)  presente  em  bancas.  Prof.  Glaydson  acrescentou  por  afe�vidade   Maria                  

de  Lourdes  Mônaco  Jano�.  Jaime  teme  por  Dilu,  que  já  falou  na  nossa  ANPUH  sobre  a  Emília  Vio�,  se  deprima  um                       

um  pouco  em  ser  chamada  sempre  para  falar  sobre  colegas  que  nos  deixaram.  Enfim,  Vilma  fez  formulário  para  coleta                     

da   a   votação   da   ordem   dos   nomes   para   homenagem     

h�ps://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdBV0QdgMyuHNXq_r7slmg-kVELaA2D8UxxCOwHvxVosxc7pg/viewform ;   

Prof.  Luis  Filipe  postou  o   Link   com  a  homenagem  póstuma  de  ex-alunos.   2a.  PROPOSTA :  Livro  com  base  no  trabalho                     

da  profa  Márcia  organizado  pelos  profs  da  área,  convidados  per�nentes,  orientandos,  mestrandos  inclusive  de  outras                 

1   
  

https://www.unifesp.br/campus/gua/


  

MINISTÉRIO   DA   EDUCAÇÃO   
UNIVERSIDADE   FEDERAL   DE   SÃO   PAULO   –   CAMPUS   GUARULHOS   
Estrada   do   Caminho   Velho,   nº   333   –   Jd.   Nova   Cidade   –   Guarulhos/SP   

CEP:   07252-312   Telefone:   11-5576-4848   Ramal   6063     
https://www.unifesp.br/campus/gua/   

DEPARTAMENTO   DE   HISTÓRIA   

  

ins�tuições  de  ensino  numa  forma  de  celebrá-la.  Chefia  faria  a  apresentação  da  obra;  uma  carta  de  apoio  à  editora                     

UNIFESP.  Prof.  Clifford  sugeriu  Vida  e  Obra.  Prof.  Jaime  informou  que  o  sobrinho  dela  está  com  o  úl�mo  texto  que  ela                       

submeteu  à  uma  revista  acadêmica  recentemente.  Comissão  Editorial  do  DH  está  a  disposição  para  fazer  um   e-book  e                    

aos  demais  colegas,  reiterou  que  a  comissão  está  bem  a�va  e  aguardando  eventuais  propostas.  Para  facilitar  os                   

trâmites  a  chefia  direcionou  a  entrega  do  acervo  para  o  CMPH.  Úl�ma  produção  passará  pela  Comissão  de                   

Publicações.   5)  Apreciação  e  votação  do  pedido  de  redistribuição  do  Prof.  Dr.  Iuri  Cavlak  (Anexo  IV,  V,  IX  e  X) :  Desde  a                        

fundação  o  ingresso  de  todos  os  professores  efe�vos  foi  via  concurso  público.  No  entanto,  neste  momento  delicado  da                    

Universidade  de  troca  de  gestões  na  reitoria,  de  direção  da  EFLCH,  em  ano  eleitoral  sem  apoio  do  governo  para  pautas                      

de  Educação  e  com  duas  vacâncias  em  História   temos  uma  situação  diferenciada.  Houve  mudanças  no  protocolo  de                   

redistribuição  em  concordância  entre  chefias  de  departamento,  direção  e  rh:  1.  Não  trazemos  ao  Conselho  consulta                  

sem  processo,  a  par�r  da  abertura  de  um  pedido  de  redistribuição  pelo  interessado  com  Currículo  La�es,  carta  de                    

intenção,  sem  estar  respondendo  processos  na  ins�tuição  de  origem:  questões  de  sindicância  ou  probatório  e,  outras                  

exigências,  pode  ser  pautado  para  o  departamento.  Temos  nessa  condição  um  docente  em  colaboração  técnica  na                  

área  de  América  há  mais  de  dois  anos.  A  esclarecer:   vaga  por  exoneração  a  pedido  do  servidor  -  livre  para  concurso;                       

vaga  por  falecimento  que  segue  para  uma  Comissão  com  prazo  indeterminado  para  ser  reaberta,  geralmente  se                  

ex�ngue  junto  com  o  servidor  e;   vaga  por  aposentadoria  mais  di�cil  reposição,  pois  significa  dupla  receita,  a                   

ins�tuição  arcará  com  a  despesa  do  an�go  e  do  novo  servidor.  Muitos  se  manifestaram  favoráveis  pelo   chat .  Prof.                    

Glaydson  informou  que  receberemos  o  pedido  de  redistribuição  de  uma  pessoa  da  área  de  Teoria  da  História  que  está                     

fazendo  pós  doc  conosco;  profa.  Lorena  Lopes  da  Costa  escreveu  Vilma.  Redistribuição  de  Iuri  Cavlak   APROVADA   com                   

duas  abstenções;   6)  Abertura  do  processo  de  inscrição  para  afastamentos  de  longo  prazo  2021-2022  (Anexo  VI):                  

Bruno  escreveu  que  todos  devem  mandar   email   com  as  datas  previstas,  como  ele  fez  à  chefia  em  25/08.  INTENÇÕES                     

em   ordem   de   manifestação:    

2021.1   2021.2     2022.1   2022.2   2023.1   2023.2   2024   

          Patrícia     
  

Fabiana   
(ano   todo)   

  Bruno   setembro/21     
(Portugal)   área   de   
acordo,    irá   com   ou   
sem   bolsa   Fapesp     

Bruno   agosto/22   
(Portugal)   

        

    
  

Jaime   (ano   todo)   Jaime         

    Andrea   
combinou   com   
área   (mas   
depende   bolsa)   

Andrea   Andrea       

        Fabiano   
(1sem)   

  Fabiano   
(1sem)   

Mariana   
(1sem)   
Março   a   
julho/21   
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    Glaydson    não   
formalizou   com   
área   estágio   na   
Itália   (ano   todo)   

Glaydson   
  

      

  
  

Clifford   Califórnia   
Associado   de   
Pesquisa   
repensando   
pandemia   

          

  

7)  Indicação  de  parecerista  para  análise  do  relatório  do  Prof.  André  Machado  (Anexo  VII)  7)  Pron�ficou-se  profa.                   

Maria  Luiza   Ferreira  de  Oliveira;   8)  Indicação  de  parecerista  para  análise  do  relatório  do  Prof.  Gilberto  da  Silva                    

Francisco  (Anexo  VIII)  Convidado,  prof.   Glaydson   José  da  Silva  aceitou  de  bom  grado.   9)  A�vidades  acadêmicas  do                  

segundo  semestre  de  2020  –  presenciais  e  híbridas.  Chefia  passou  a  fala  à  Coordenação.  Prof.  Clifford  informou  o                    

debate  intenso  sobre  datas  no  CG  com  reuniões  virtuais  e   chats .  A  Comissão  responsável  pelo  retorno  presencial                   

entende  que  os   campi  estão  longe  de  estar  preparados.  A  possibilidade  de  contar  -  tão  breve  quanto  possível  -  com                      

bibliotecas,  laboratórios,  grupos  de  estudos,  orientações  de  professores  nos   campi  é  a  opção  HÍBRIDA.  Fabiano                 

considera  temerário  voltar  sem  vacina  e  acrescentou  os  prazos  para  entrega  de  Monografia  até  dia  04/10  e  dos  Planos                     

de  Ensino  até  19/10,  mas  con�nuaremos  com  ADEs.  Gabriel  também  percebeu  que  a  área  médica  insiste  no  retorno,                    

mas  não  asseguram  as  condições  para  alunos,  trabalhadores,  bandejão.  Guarulhos  deve  rechaçar  a  precariedade.                

Profa.  Márcia  destacou  os  meios  de  transporte  inviáveis  para  o  requerido  seguro  distanciamento  social.  Após  reflexões                  

o  colegiado  decidiu  pela   AUTONOMIA  de  decisão  para  os  campi  (conforme  condições  sanitárias).  Quadro  semanal:                  

APROVADO   com  quatro  abstenções.   10)  Exclusão  da  lista  de  e-mails  do  Yahoo   (criado  pela  profa.  Stella  que  não  está                     

mais  no  quadro  efe�vo,  basta  solicitar  a  exclusão  pelo   unsubscribe   do  rodapé  de  alguma  mensagem  do  yahoo).   Como                     

prof.   Gilberto  administra  a  lista  Gmail,  manteremos  apenas  esta  úl�ma.   INFORMES :   Chefia   fez  questão  do  registro  do                   

falecimento  da  profa.  Márcia  no  úl�mo  dia  14  e  o  aceite  da  doação  do  acervo  da  profa.  Márcia  endereçado                     

formalmente  para  o  CMPH  e  a  redistribuição  do  prof  Fernando  Furquim  de  Camargo  da  Universidade  Federal  de                   

Tocan�ns  (processo  SEI  23089.113844/2020-44)  declinada  por  perfil  inadequado  à  vaga  de  Medieval;   RDs   Lucas  Stella                 

informou  que  publicaram  na  página  do  CAHIS  uma  nota  de  pesar  pela  profa.  Márcia  e  receberam  diversas  uma                    

homenagens  de  alunos  e  ex-alunos.  Prof  Luis  Filipe  passou  o  link  Na  Humanidades  em  rede:                 

h�ps://hhmagazine.com.br/fragmentos-para-o-presente-fragmentos-para-a-professora-marcia-dalessio/ ;  Samara    

complementou  com  devolu�va  posi�va  da  Reunião  Geral  do  Departamento  e  de  outra  com  PRACIH  com  uma  boa                   

acolhida  aos  calouros,  gostaram  bastante  da  proximidade  com  os  professores  que  ainda  não  conheciam,  alguns                 

estavam  inseguros  para  se  adequar  pensando  trancamento.  Patrícia  escreveu  que  não  há  informes   TAEs ;   Comissões:                 

PÓS  GRADUAÇÃO  Bruno  citou  a  verba  PROAP  que  precisa  empenhar  rapidamente  a  definir  em  que  �po  de  prestador                    

de  serviço  -  Vilma  fez  pedido  de  compra  de  para  traduções  e  revisões  em  2019;  definido  calendário  do  processo                     

sele�vo  para  fevereiro  ingresso  em  março  já  disponível  na  página  do  programa,  Malu  acrescentou  que  o  semestre  está                    

correndo  normalmente  até  o  fim  do  ano  e  em  breve  começará  os  minicursos.   ProfHistória   Elaine  informou  que  estão                    

acontecendo  as  aulas  concentradas  de  agosto  a  outubro,  sobre  a  reunião  da  comissão  nacional  haverá  processo                  

sele�vo  para  o  meio  do  próximo  ano;  sugeriu  a  prá�ca  de  apresentação  dos  professores  e  suas  pesquisas  para                    

3   
  

https://www.unifesp.br/campus/gua/
https://hhmagazine.com.br/fragmentos-para-o-presente-fragmentos-para-a-professora-marcia-dalessio/


  

MINISTÉRIO   DA   EDUCAÇÃO   
UNIVERSIDADE   FEDERAL   DE   SÃO   PAULO   –   CAMPUS   GUARULHOS   
Estrada   do   Caminho   Velho,   nº   333   –   Jd.   Nova   Cidade   –   Guarulhos/SP   

CEP:   07252-312   Telefone:   11-5576-4848   Ramal   6063     
https://www.unifesp.br/campus/gua/   

DEPARTAMENTO   DE   HISTÓRIA   

  

acolhimento  aos  calouros  da  graduação  no  entre  aulas.  Samara  sugeriu  de  Cahis  e  RDs  combinarem  com  a                   

coordenação.   CCH   Fabiano  comentou  que  iniciou-se  o  estudo  da  reforma  do  PPC  para  futuras  proposições  e  aprovação                   

do  Departamento,  Clifford  fez  agradecimentos  à  CCH  pela  colaboração  com  ques�onário  e  sugeriu  aos  colegas  o                  

preenchimento  do  formulário  até  segunda-feira  para  atender  a  demanda  da  Câmara  de  Graduação.  As  duas  disciplinas                  

canceladas  afetaram  96  alunos  dos  quais  33  planejavam  se  formar.  CG  pediu  para  conversar  sobre  a  dificuldade  de                    

alguns  gerenciar  as  ADEs  e  sugeriram  professor  tutor.  VILMA  escreveu  sobre  a  Rede  de  Apoio  aos  Docentes  para  quem                     

�ver  dificuldades  em  a�vidade  remota  com  STI  orientando.   PESQUISA   Cláudia  confirmou  convidado  Benito  para  dia  15                  

que  iniciará  os  Seminários  Conjuntos  cadastrar  no  Siex  e,  organizados  com  Samira;  Revista  de  Fontes  sem  verba  para                    

diagramação.   EXTENSÃO  Edilene  é  representante  do  departamento  na  Câmara   (Júlio  não  tem  comparecido  aos                

Conselhos,  falta  recompor  representação).   BIBLIOTECA   prof.  Glaydson  reforçou  o  grande  óbice  para  a  família  do                 

doador  de  grande  acervo  que  requer  informações  bibliográficas  e  valor  unitário,  livro  a  livro,  escreveu  que  temos  que                    

atuar  junto  aos  outros  membros  da  comissão  de  biblioteca  para  reverter  isso.  Clifford  relatou  o  translado  dos  4000                    

livros  e  arquivos  com  documentos  do  Prof.  Dr.  David  Sweet,  brasilianista,  emérito  da  Universidade  da  Califórnia                  

recebidos  antes  da  pandemia,  processo   23089.112497/2018-18 .  Falou  como  doador  em  2006  que  não  foi                

disponibilizada  ainda  (falta  recompor  representação).   PIBID   Elaine  relatou  que  entramos  no  Edital  como  do  ano                 

passado  por  área,  24  bolsas,  3  escolas  mas,  a  CAPES  mudou  o  critérios  e  mandou  apenas  16  bolsas  para  todo  mundo,                       

quatro  voluntárias,  duas  escolas  e  uma  voluntária  como  projeto  de  extensão.  Uma  longa  disputa  e  processo  de                   

redistribuição  muito  di�cil.  Dos  30  alunos  25  precisavam  da  bolsa.  Começamos  as  aulas  em  03  de  agosto,  a  CAPES                     

mandou  o�cio  para  o  início  ser  em  outubro  ou  novembro,  houveram  manifestações  pró-pibid,  abaixo-assinado  ainda                 

sem  no�cia  nova.  Por  precaução  con�nuamos  num  compasso  mais  devagar  para  não  perder  o  vínculo  e  não  sermos                    

surpreendidos.  Samara  perguntou  no  chat  sobre  Pibic  e  Pibi�.  Gabriel  ques�onou  en�dades  de  base  fizeram  uma  carta                   

unificada  mas  não  receberam  nenhuma  devolu�va  por  email.  Bruno  disse  que  a  situação  é  nacional.  LF  escreveu  que                    

saiu  a  lista  de  ins�tuições  aprovadas,  algumas  federais  já  divulgaram  aprovados  pagando  com  o  orçamento:  UFRn  e                   

UFCG.  Há  rumores  sem  cota  para  2021.  Jaime  escreveu  úl�ma  no�cia  aos  Orientadores,  orientandos  e  candidatos  às                   

bolsas  de  IC  e  IT  do  CNPq:  "Conforme  comunicado  CNPq  de  12  de  agosto  de  2020  as  bolsas  concedidas  para  o  período                        

2019/2020  com  término  em  31/07/2020,  foram  prorrogadas  até  31/08/2020.  Houve  alteração  do  período  2020/2021                

com  início  em  01/09/2020  e  término  em  31/08/2021.  Comissão  Ins�tucional  do  PIBIC/PIBITI"  em               

h�p://cnpq.br/no�ciasviews/-/journal_content/56_INSTANCE_a6MO/10157/10041446 .  Os  bolsistas  não  podem       

defender  sem  fazer  PAD  e  Bruno  informou  o  prazo  para  envio  de  propostas  é  até  07/09  para  o  segundo  semestre  de                       

2020  com  o  link h�ps://www.unifesp.br/reitoria/prograd/programas-ins�tucionais/pad .   CMPH   Ma.Luiza  avisou  que           

Patrícia  em  trabalho  remoto  está  adequando  à  plataforma   Pérgamum  para  catalogar  nosso  acervo  com  trata�vas  com                  

o  pessoal  de  SP.  Alícia  segue  com  a  presença  nas  redes  sociais,   Instagram   e  Canal  no   Youtube .   Comunicar  o  primeiro                      

evento  em  parceria  com  o  Observatório  e  os  vídeos  do  Seminário  Florestan  do  Jaime  e  Edilene.  O  Conselho  decidiu                     

buscar  outra  instância  de  reclamação  que  não  fosse  pelo  SEI,  detalhes  no   23089.104127/2019-98 .  Levar  à                 

Congregação  para  providências  dos  vazamentos  e  problemas  de  infraestrutura  e  a  necessidade  de  des�nar  verba  para                  

manta.  Com  o  fim  dessa  gestão  na  Direção  da  EFLCH  pedimos  apoio  para  nova  vaga  de  estagiário(a)  que  ficará  até                      

novembro.  Recepção  da  doação  da  biblioteca  do  advogado  Morelli  apaixonado  por  História  com  livros  dos  séculos                  
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http://cnpq.br/noticiasviews/-/journal_content/56_INSTANCE_a6MO/10157/10041446
https://www.unifesp.br/reitoria/prograd/programas-institucionais/pad
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XVIII,  XIX,  XX  estão  todos  catalogados,  vão  doar  estantes,  mas  precisam  esvaziar  a  casa.  Janete  não  respondeu  a                    

possibilidade  onde  pode  ficar  com  o  acesso  restrito  no   campus .  A�que  anotou  a  caminhonete  de  SJC  e  a  van  da  EFLCH                       

em  outubro  de  2018.  Chefia  pediu  o  enviar  email  com  detalhamento.  Glaydson  pediu  verificar  com  Ma.  Rita  se  doação                     

recebida  por  ela  em  2018  e  que  con�nua  pendente  se  o  CMPH  tem  interesse.  Malu  escreveu  que  estamos  ficando  sem                      

espaço.   LEA  queixas  de  infiltração  no   23089.111993/2018-54 .   LICH   suspenso.   PET   trabalhando  à  distância;  para  o                 

próximo  ano  mudança  grande  das  a�vidades  em  função  da  pandemia.  Votações  restrita  aos  Conselheiros  registradas                 

nas  pautas.  Próxima  reunião  ordinária  21/10/2020.  Sem  mais,  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.   
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