
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO 

CENTRO DE CIêNCIAS HUMANAS E NATURAIS 

ATA EM APROVAÇÃO ATA DA SEGUNDA SESSÃO ORDINÁRIA 

DO(A) DEPARTAMENTO DE HISTóRIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO, 
REALIZADA EM 11/04/2016. 

Aos onze dias do mês de abril do ano de dois mil e dezesseis, às nove horas, foi realizada no(a) 

Sala de Seminários - IC-III a Segunda Sessão Ordinária do(a) Departamento de História da 

Universidade Federal do Espírito Santo - UFES, com a(s) presença(s) de Valter Pires Pereira 

Schiavo (Presidente), Adriana Pereira Campos, Andre Ricardo Valle Vasco Pereira, Emiliano 

Unzer Macedo, Erica Cristhyane Morais da Silva, Fabio Muruci dos Santos, Gilvan Ventura da 

Silva, Guilherme Gouvea Soares Torres, Josemar Machado de Oliveira, Leon Alves de Freitas, 

Maria Beatriz Nader, Patricia Maria da Silva Merlo, Sebastiao Pimentel Franco, Valter Pires 

Pereira Schiavo e Willian Silverio da Rocha, com a(s) ausência(s) justificada(s) de Antonio Carlos 

Amador Gil, Geraldo Antonio Soares, Julio Cesar Bentivoglio e Leonor Franco de Araujo, e com 

a(s) ausência(s) de Carlos Vinicius Costa de Mendonca, Luana Vieira da Silva e Rossana Gomes 

Britto. Havendo número legal de membros presentes, o(a) Senhor(a) Presidente declarou aberta 

a sessão. INFORME 1: Retificação de Frequência. Foi informado que serão lançadas faltas às 

reuniões de acordo com o Memorando Circular nº 02/2016 DGP/PEOGEP/UFES.. INFORME 2: 

Requisição de materiais diversos para compra. Foi informado que os professores apresentem o 

pedido na SID.. INFORME 3: a)Cálculo referente à encargos por professor. Para expectativa de 

uma vaga de professor.b)Ingresso da UFES (Vest UFES) no SISU. Os professores manifestaram-

se favoráveis à adesão da UFES ao SISU.. INFORME 4: Comunicado aos professores para que 

fiquem atentos às inscrições no PIBIC e PIVIC, para os alunos de graduação.. INFORME 5: Relato 

de problemas nos aparelhos de ar condicionado de algumas salas de aula do IC-III, andar 

superior. Foi solicitado que se tomem as devidas providências.. PAUTA 1: Solicitação de salas de 

aula e de dispensa de alunos para participarem do 9º seminário Brasileiro de História da 

Historiografia.. Decisão: Aprovado(a) por unanimidade Concedida a palavra à Câmara 

Departamental, foi sugerido que no dia do evento as salas sejam liberadas e as aulas suspensas, 

para que os alunos possam participar.. PAUTA 2: Solicitação de afastamento do professor Júlio 

Cesar Bentivoglio para participar da segunda INTH, Network Conference em Mariana, MG, de 

23 a 26 de agosto de 2016.. Decisão: Aprovado(a) por unanimidade . PAUTA 3: Solicitação de 

afastamento do professor Júlio Cesar Bentivoglio para participar de banca de exame de 

qualificação no programa de pós-Graduação da UFRJ, que acontecerá no dia 15 de março de 

2016.. Decisão: Aprovado(a) por unanimidade . PAUTA 4: Solicitação de afastamento do 

professor Gilvan Ventura da Silva para participar do II Seminário Interno de Discussão sobre 

Materiais Didáticos para o Ensino de História na UEL-PR, de 19 a 21 de março de 2016.. Decisão: 

Aprovado(a) por unanimidade . PAUTA 5: Solicitação de afastamento do professor Gilvan 

Ventura da Silva para participar de banca de mestrado na UEL-PR, nos dias 28 e 29 de março de 

2016.. Decisão: Aprovado(a) por unanimidade . PAUTA 6: Solicitação de afastamento do 

professor Gilvan Ventura da Silva para participar das Primeras Jornadas Nacionales de Historia 

de la Antiguedad Tardía, que ocorrerá na Universidade de la Rioja, Argentina, entre os dias 20 a 

25 de junho de 2016.. Relator(a): Sebastiao Pimentel Franco. Decisão: Aprovado(a) por 

unanimidade Concedida a palavra à Câmara Departamental Emissão: 30/09/2016 10:15:53 



Página 1/3 foi relatado o seguinte parecer: Trata-se o presente da solicitação de afastamento 

do professor Doutor Gilvan Ventura da Silva, para participar das Primeras Jornadas Nacionales 

de História de la Antiguedad Tardía, que acontecerá na Universidade de la Rioja, Argentina, onde 

o professor ainda apresentará a conferência intitulada Ritus funerários e relações de 

sociabilidade em Antioquia: a propósito do Mosaico do Banquete de Mnemosyne.Foi anexado 

ao presente a seguinte documentação:a) Carta convite da Universidade de la Rioja para o 

professor proferir palestra; b) Quadro de reposição de carga horária didática do professor após 

o seu afastamento; c)Ficha de qualificação funcional do professor expedida pelo DGP/UFES; d) 

Resumo da conferência. Por estar o pleito do professor de acordo com a legislação da UFES ao 

requerer afastamento para o exterior, somos favoráveis ao pleito. . PAUTA 7: Indicação de 

Comissão e de critérios de avaliação de segunda etapa do estagio probatório.. Decisão: 

Aprovado(a) por unanimidade Concedida a palavra à Câmara Departamental,os presentes 

APROVARAM por unanimidade, que os critérios fossem os mesmos especificados no artigo 2° 

da referida Resolução, com acréscimo, no item IV, de que a mencionada PRODUTIVIDADE seja 

medida com a produção de pelo menos um artigo em periódico no sistema QUALIS e 

participação em, no mínimo, um evento no último triênio. Sobre a composição, após discussão, 

foram mantidos os seguintes nomes: Gilvan ventura da Silva, Sergio Alberto Feldman e Sebastião 

Pimentel Franco (presidência), porém, substituindo Valter Pires Pereira, foi encaminhado o 

nome da professora Maria Beatriz Nader como suplente. . PAUTA 8: Solicitação de renovação 

de contrato do professor visitante André Luis Lima Nogueira.. Relator(a): Adriana Pereira 

Campos. Decisão: Aprovado(a) por unanimidade Concedida a palavra à Câmara Departamental 

foi relatado o seguinte parecer:Aos membros da Câmara Departamental de HistóriaTrata o 

processo 23068.003721/2016-68 de REQUERIMENTO do Programa de Pós-Graduação Stricto 

Sensu em História , PPGHIS da UFES para RENOVAÇÃO de contrato de PROFESSOR VISITANTE do 

Dr. ANDRÉ LUÍS LIMA NOGUEIRA. No último ano o professor ministrou a disciplina de História 

do Império na graduação de História e a disciplina História da Medicina junto ao PPGHIS. No 

campo da produção intelectual, publicou o artigo Santo forte! Devoção antoniana e práticas de 

curas ilegais nas Minas do século XVIII, na revista Dimensões da UFES, no. 34; o capítulo Das 

'doenças de feitiço' nas minas do ouro no 5º. volume da coletânea ?História Brasileira das 

Doenças; o livro Entre cirurgiões, tambores e ervas: calunduzeiros e curadores ilegais em ação 

nas Minas Gerais (século XVIII), pela editora Garamond. Para o próximo ano, Dr. André Nogueira 

propõe ministrar as disciplinas História do Brasil Império e História da(s) Medicina(s) na 

graduação de História e Tópicos de História e da Historiografia das ciências: saberes médicos e 

percepções sobre as enfermidades, disciplina optativa do currículo do PPGHIS. Além disso, 

apresentou em seu plano de trabalho a participação no projeto Inventário e organização do 

acervo imaterial do Hospital Pedro Fontes, coordenado pelo Dr. Sebastião Pimentel Franco. 

Apresentou também como meta de produção intelectual a publicação de certo manuscrito de 

José Pinto Azeredo, médico que viveu entre os anos de 1764 e 1810. Planeja ainda confeccionar 

dois capítulos em coletâneas e dois artigos em periódicos. Consta ainda em seu plano a 

participação em dois colóquios vinculados à História da Ciência e das Doenças.Em vista do 

exposto, sou, salvo melhor juízo, FAVORÁVEL à RENOVAÇÃO do contrato de PROFESSOR 

VISITANTE do Dr. ANDRÉ LUÍS LIMA NOGUEIRA. . PAUTA 9: Inclusão: Encaminhamento de 

relatório Final da Pesquisa Científica "As Metrópoles no Império Romano Emissão: 30/09/2016 

10:15:53 Página 2/3 do Oriente: A Situação de Antioquia na Antiguidade Tardia (sec IV e V )".. 

Relator(a): Gilvan Ventura da Silva. Decisão: Aprovado(a) por unanimidade Concedida a palavra 



à Câmara Departamental foi relatado o seguinte parecer: Trata-se o presente do relatório final 

da pesquisa intitulada: "As metrópoles no Império Romano do Oriente: a situação de Antioquia 

na Antiguidade tardia" (séc. IV e V). Como produto da pesquisa, a coordenadora professora Drª 

Érica C. Moraes da Silva, apresenta um capítulo do livro, encaminhado para publicação em 

coletânea, bem como duas apresentações orais. Considerando que os produtos atendem às 

exigências da PRPPG somos, favoráveis à apresentação, digo, aprovação, do presente relatório.. 

PAUTA 10 : Inclusão: Indicação de substituto para o professor Júlio Cesar Bentivoglio no 

Colegiado do Curso de Licenciatura em História EaD-UFES.. Decisão: Aprovado(a) por maioria 

Concedida a palavra à Câmara Departamental foi sugerido o nome da professora Patrícia M. da 

Silva Merlo..Nada mais havendo a tratar, o(a) Senhor(a) Presidente agradeceu a presença e 

declarou encerrada a sessão, e eu, Fabiola Souza Cardoso, Secretário(a) do(a) Departamento de 

História, lavrei a presente ata, que após lida e aprovada, vai devidamente assinada pelos 

presentes. Vitória/ES, 11 de abril de 2016.  
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