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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO DEPARTAMENTO DE HISTÓRIA DO CENTRO DE 

CIÊNCIAS HUMANAS E NATURAIS, REALIZADA AOS DEZ DIAS DO MÊS DE MARÇO 

DE DOIS MIL E DEZESSEIS. 

Aos dez dias do mês de março de dois mil e dezesseis, às nove horas, na sala de seminários do PPGHIS, 

no andar superior do IC 3, reuniram-se os professores, Adriana Pereira Campos, André Ricardo Valle 

Vasco Pereira, Antonio Carlos Amador Gil, Érica Cristhyane Morais da Silva, Geraldo Antonio Soares, 

Gilvan Ventura, Josemar Machado de Oliveira, Julio Cesar Bentivoglio, Leonor Franco Araujo, Maria 

Beatriz Nader, Patrícia Maria da Silva Merlo, Rossana Gomes Britto, Sebastião Pimentel Franco, Sergio 

Alberto Feldman e Valter Pires Pereira Schiavo (presidindo a sessão). Justificada a ausência do 

professor Luiz Claudio Moises Ribeiro (Pós-Doutorado). PAUTA: 1. COMUNICAÇÕES:  Da 

Presidência da sessão: 1.1. Salas de aula: foram distribuídas pelo CCHN. Na reunião do Conselho 

Departamental foi pedido que as mesmas fossem distribuídas no prédio IC-III. No próximo semestre 

será feita sugestão das salas pelos professores Josemar Machado de Oliveira e Valter Pires Pereira 

Schiavo. 1.2. Será solicitado ao CCHN providências para a digitalização dos documentos do arquivo 

morto do Departamento de História. 1.3. Solicitação de programas de disciplina antigos pela aluna 

egressa Valeria Almeida Cotta, que cursou História no período de 1981 a 1985. O Departamento de 

História irá realizar busca em seus arquivos para atender a solicitação.  1.4. Apresentadas as orientações 

enviadas pela CPAD-CCHN, para montagem de processo para pedido de progressão Classe D. As 

referidas informações serão encaminhadas via e-mail para conhecimento de todos os docentes do 

Departamento de História. 1.5. Nova Resolução nº 52/2015-CEPE-UFES, referente a projetos 

pedagógicos de cursos. 1.6. Apresentação do calendário de editais de processo seletivo – professor 

substituto – para o ano de 2016. 1.7. Protocolado 23068.779191/2015-41 – MEMO CIRC. Nº 

049/2015 – DDP/PROGRAD. Implementação do § 1º do artigo 47 da LDB. Do professor Geraldo 

Antonio Soares. 1.8. O professor Geraldo Antônio Soares, Coordenador do Colegiado do Curso de 

Licenciatura em História EaD-UFES, informou sobre os novos critérios de distribuição de quotas de 

bolsas informadas pela DED/CAPES à Sead/UFES em 9/3/2016. Por estes critérios, o Curso de História 

Ead passaria a contar de bolsa para professores apenas com as bolsas de oferta regular, não estando 

previstas de momento bolsas para reoferta de disciplinas nem para produção de material didático. Por 

estes novos critérios, perdemos também a bolsa de coordenador de tutoria e seis bolsas de tutores. Temos 

de aguardar um pouco mais, até os próximos dias, para ver se estes critérios serão confirmados por 

ocasião da definição do quantitativo de bolsas para cada curso. A DED/CAPES ressalva que tais critérios 

poderão ser alterados quando da aprovação orçamento federal de 2016. Apesar da gravidade que 

representa tais cortes de verba por parte da CAPES para o curso, pedimos a compreensão e a colaboração 

dos colegas professores para que continuemos a oferta de nosso curso, tendo em vista que já estamos na 

metade da grade curricular e que pensamos que devemos ser otimistas no sentido de que a atual crise 

financeira pela qual passa o governo federal não seja duradoura. 2. INCLUSÕES E/OU EXCLUSÕES 

E INVERSÃO: foram apresentadas as seguinte  proposta de inclusão: solicitação de afastamento no 

país dos professores Sérgio Alberto Feldman e Leonor Franco de Araújo e Gilvan Ventura da Silva, 

como itens 3.2 e  3.3, respectivamente. 3. AFASTAMENTOS NO PAÍS: 3.1. Interessado: Gilvan 

Ventura da Silva, participação em avaliação de livros publicados pelos programas de pós-graduação 

em História, que ocorrerá no período de 28/02 a 04/03/2016, nas dependências do Instituto de História 

da UFRJ, Rio de Janeiro-RJ. Em votação, o afastamento foi APROVADO por unanimidade. 3.2. 

Interessado: Sergio Alberto Feldman, participação em seleção/concurso para professor adjunto de 

História Medieval, que ocorrerá no período de 11/04 a 15/04/2016, na UFOP, em Mariana-MG. 3.3. 

Interessada: Leonor Franco de Araújo, participação na Semana Cultural: Integrando Saberes, no 

período de 18/03 a 21/03/2016, promovida pelo Conselho Municipal de Promoção da Igualdade 

Racial/COMPIR, em Montes Claros-MG. 4. PROJETOS DE PESQUISA E/OU RELATÓRIOS: 4.1. 

Interessada: Rossana Gomes Britto.  Solicitação de concessão de 20 horas para execução de projeto 

de pesquisa. A Comissão Interna de Pesquisa e Pós-Graduação, através de seu membro, professor Sergio 
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Alberto Feldman, apresentou o parecer, como segue: “Trata-se o presente do projeto de pesquisa 

denominado ‘Inquisidores em alto mar: as mercadorias defesas e os livros proibidos em Portugal e no 

Brasil Colônia (séc. XVII e XVIII)’, coordenado pela professora Dra. Rossana G. Britto. Considero, 

salvo melhor juízo, o projeto adequado e sugiro ao Colegiado de curso a Concessão de vinte (20) horas 

semanais para sua execução. Respeitosamente, Sergio Alberto Feldman. Em tempo: solicitamos à prof. 

ROSSANA G BRITTO que adicione a este processo a sua produção bibliográfica constante do Currículo 

Lattes nesta data. Vitória 10/03/2016. Sergio Alberto Feldman.” Em votação, o parecer foi APROVADO 

por unanimidade. 5. ASSUNTOS DIVERSOS: 5.1. Interessada: Leonor Franco de Araújo. 

Solicitação de redução de carga horária para ocupar o cargo de Vice-Coordenadora do Núcleo de Estudos 

Afro-Brasileiros/UFES. A Comissão Interna de Recursos Humanas, através de seus membros, professor 

Sebastião Pimentel Franco e Professora Adriana Pereira Campos, apresentou o parecer, como segue: 

“Senhor Chefe e demais Conselheiros, Trata o presente da solicitação da Professora Leonor Franco de 

Araújo, de redução de carga horária, junto ao Departamento de História da Universidade Federal do 

Espírito Santo, para ocupar o cargo de Vice-Coordenadora do Núcleo de Estudos Afro-

Brasileiros/UFES. Considerando que não encontramos na Resolução nº 60/1992 CEPE/UFES que 

Estabelece Critérios de Atribuições de Carga Horária para os docentes da UFES, amparo legal para a 

concessão de redução de carga horária de 20 horas pleiteada pela professora; Considerando que o 

ocupante do cargo de Vice-Coordenador somente substitui o titular em eventuais impedimentos; 

Considerando que o Departamento de História já concedeu afastamento total a Professora Leonor Franco 

de Araújo, para ocupar cargo junto ao Governo Federal e junto ao Governo do Estado do Espírito Santo, 

conforme as portarias: 668/07-R - Cessão MEC 06/07/2007 - 10/02/2011; 590/11VR - Cessão Ministério 

da Justiça 13/04/2011 - 10/02/2012; 617/13 MEC 18/07/2013 - 17/07/2014; 416/14 MEC - 18/07/20147 

- 01/01/2015; 501/12-R - Cessão ES 30/04/2012 - 29/04/2013; Considerando que a área de História do 

Brasil do Departamento de História da qual a professora é membro, está no momento desfalcada de um 

professor que encontra-se em aperfeiçoamento de Pós Doutorado junto a Universidade de Lisboa; Somos 

S.M.J., contrários ao atendimento do pleito da professora. Vitória, 09 de março de 2016.” Em votação, 

o parecer foi APROVADO por unanimidade. 5.2. Seleção de Professor substituto: votação do ad 

referendum. Foi apresentado à Câmara Departamental o encaminhamento da Chefia do Departamento 

do processo Seletivo de que trata o edital 57/2015, publicado no D.O.U. de 01/12/2015, para área de 

conhecimento de História do Brasil, conforme segue: “Considerando a relevância do Processo Seletivo 

para a providência de contratação de Professor Substituto, para o próximo período letivo – 2016/1; 

considerando estarem os professores do Departamento de História, na sua maioria, em férias, o que 

dificulta a convocação de reunião extraordinária para apreciação deste processo seletivo, estamos 

encaminhando o presente processo AD REFERENDUM da Câmara Departamental de História, para que 

seja considerado pela Diretoria do CCHN e assim, possa, administrativamente, dar as providências. Em 

23 de dezembro de 2015. Valter Pires Pereira.” Em votação, o encaminhamento foi referendado por 

unanimidade. 6. Palavra Livre. Não houve.  Tendo sido tratados todos os assuntos da pauta, encerrou-

se a presente reunião e eu, Marly Calixto da Silva, lavrei a presente Ata, que depois de lida e aprovada, 

será assinada pelos professores e representantes discentes. 

Adriana Pereira Campos _____________________________________________ 

André Ricardo Valle Vasco Pereira _____________________________________________ 

Antonio Carlos Amador Gil _____________________________________________ 

Érica Cristhyane Morais da Silva _____________________________________________ 

Geraldo Antonio Soares _____________________________________________ 

Gilvan Ventura da Silva _____________________________________________ 

Josemar Machado de Oliveira _____________________________________________ 
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Julio Cesar Bentivoglio _____________________________________________ 

Leonor Franco Araujo _____________________________________________ 

Maria Beatriz Nader _____________________________________________ 

Patrícia Maria da Silva Merlo _____________________________________________ 

Rossana Gomes Britto _____________________________________________ 

Sebastião Pimentel Franco _____________________________________________ 

Sergio Alberto Feldman _____________________________________________ 

Valter Pires Pereira _____________________________________________ 

 

PRESENTES À LEITURA: 


