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ATA DA SEGUNDA REUNIÃO ORDINÁRIA VIRTUAL DO DEPARTAMENTO DE HISTÓRIA DO CENTRO DE 
CIÊNCIAS HUMANAS E NATURAIS, REALIZADA NO DIA 30 DE MARÇO DE 2021. 
 
Aos trinta dias do mês de março do ano de 2021, às 11horas, iniciou-se a segunda reunião ordinária da 
Câmara Departamental de História do Centro de Ciências Humanas e Naturais, sob a presidência do Prof. Dr. 
Ueber José de Oliveira, Chefe do Departamento, com a presença dos seguintes membros: Adriana Pereira 
Campos, André Ricardo Valle Vasco Pereira, Belchior Monteiro Lima Neto, Erica Cristhyane Morais da Silva, 
Geraldo Antônio Soares, Gilvan Ventura da Silva, Josemar Machado de Oliveira, Júlio Cesar Bentivoglio, Luiz 
Claudio Moises Ribeiro, Maria Beatriz Nader, Patrícia Maria da Silva Merlo, Pedro Ernesto Fagundes, Rossana 
Gomes Britto e Sergio Alberto Feldman. Afastada: Leonor Franco Araújo. Ausência justificada: Antônio Carlos 
Amador Gil, Carlos Vinicius Costa de Mendonça, Emiliano Unzer Macedo, Fabio Muruci dos Santos, e a 
representação estudantil. Havendo “quórum” o senhor Presidente declarou aberta a sessão. 1. INFORMES: 
1. O professor Luiz Cláudio informou que o e-mail do gmail está com problemas e passou a  usar o e-mail 
institucional: luiz.ribeiro@ufes. 2. Inclusão e Inversão de pauta. Inclusão do ponto: “Atividades na Semana 
de calouros de 14/06 a 18/06”. O assunto foi incluído no PONTO 3.1 alterando a numeração dos pontos 
subsequentes. 3. ORDEM DO DIA: PONTO 3.1. Atividades na Semana de calouros de 14/06 a 18/06. Posto 
em discussão foi solicitado que a comissão organizadora apresente a programação detalhada de todo o 
evento. Foi sugerido que as atividades organizadas pela comissão sejam realizadas, preferencialmente, em 
horários diferentes dos horários das aulas e que não fossem utilizados todos os dias da semana, isso para 
que não seja prejudicada a programação das aulas, foi sugerido também a inclusão na programação do 
evento de uma aula inaugural com a apresentação dos professores do curso. A ANPUH se colocou a 
disposição para colaborador com a organização do evento. Posto em votação o ponto foi aprovado por 
unanimidade. PONTO 3.2. Processo digital nº 23068.012850/2021-12. Referendar Atividade esporádica. 
Interessado: SERGIO ALBERTO FELDMAN. Parecerista: Adriana Pereira Campos. Parecer: “Senhor Chefe do 
Departamento de História. Trata-se de pedido de afastamento do Dr. Sérgio Feldman, docente DE desta 
universidade, para ministrar Curso on line junto à Especialização em Sexologia Aplicada, do Instituto Paulista 
de Sexualidade – InPaSex, a ser realizada no dia 10 de abril de 2021, no período da manhã por duas horas e 
Curso online junto a UCS – Universidade de Caxias do Sul (RS) no dia 27 março, também por 2 horas pela 
manhã. Considerando que a Resolução 13/2006 encarrega o Conselho Departamental a liberação do docente 
para realização de atividades esporádicas; apenas faculta a consulta ao departamento; e permite aos 
docentes desta universidade a participação em cursos e palestras de outras instituições nas seguintes 
condições: a) a atividade não pode exceder 8 (oito) horas semanais; b)o professor não pode realizar mais 
480h de atividades esporádicas nos últimos 24 meses; c) se as atividades forem realizadas nas dependência 
desta universidade ou utilizarem equipamentos da instituição deve ser prevista contrapartida para a UFES; 
d) a atividade deve ser relacionada à competência acadêmica do docente. Consulta a ficha de qualificação 
do docente, verificou-se que o docente não exerceu qualquer atividade esporádica nos últimos dois anos e 
as palestras ocorrerão aos sábados, fora da universidade e sem qualquer interferência em suas atividades de 
docência, sou, salvo melhor juízo, FAVORÁVEL ao pedido do Prof. Dr. Sérgio Alberto Feldman.” Posto em 
votação o ponto foi APROVADO por unanimidade. PONTO 3.3. Processo digital nº 23068.015602/2021-15. 
Atividade esporádica a ser realizada no dia 10 de abril de 2021, sábado, no período da manhã. Atividade on 
line através de zoom. Interessado: SERGIO ALBERTO FELDMAN. Parecerista: Adriana Pereira Campos. 
Parecer: .Senhor Chefe. Trata o presente do pedido do professor Sergio Alberto Feldman, lotado neste 
departamento, para o desempenho de atividade remunerada no dia 10 de abril de 2021, sábado, no período 
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da manhã, por meio de plataforma digital (zoom), quando será proferida a palestra “Judaísmo e sexualidade 
- período bíblico rabínico” junto ao Instituto Paulista de Sexualidade – InPaSex, com duração de duas (2) 
horas. Como a atividade não interfere nos encargos do docente e não houve extrapolação da carga horária 
máxima de atividades esporádicas no último biênio, como se pode comprovar na certidão anexada, sou 
favorável ao pedido.” Posto em votação o ponto foi APROVADO por unanimidade. PONTO 3.4. Processo 
digital n°: 23068.017291/2021-29. Atividade esporádica: palestra intitulada Judeus no imaginário medieval: 
mitos antijudaicos. 04 de junho, das 19h30min às 21h, no Programa de Pós-Graduação em Filosofia, da 
Universidade de Caxias do Sul. Interessado: SERGIO ALBERTO FELDMAN. Parecerista: Adriana Pereira 
Campos. Parecer: “Caros Senhores. Trata o presente do pedido de atividade esporádica por parte do Prof. Dr. 
Sérgio Feldman, do Departamento de História. Aos docentes em dedicação exclusiva, como é o caso do 
solicitante, a UFES permite colaboração esporádica, remunerada ou não, em assuntos de suas respectivas 
especialidades em outras instituições ou empresas, desde que não interfira no cumprimento de suas 
atribuições acadêmicas e contratuais - Resolução do Cecun 13/2002. O professor Sérgio Feldman realizará 
palestra "Judeus no imaginário medieval: mitos antijudaicos" a ser proferida no dia 4 de junho, das 19h30 às 
21h. O professor não realizou, nos últimos 24 meses, o máximo de 480 horas permitidas com atividades 
esporádicas e a palestra não ultrapassa oito horas semanais. Embora o requerimento não mencione, acredito 
que a atividade será por vídeo conferência, levando-se em conta o atual estado de pandemia nos dois estados 
da federação. Não foi informado se o professor ministra ou não atividade no mesmo horário do evento, sexta-
feira à noite. VOTO: Sou favorável ao pedido, desde que o requerente esclareça se ele ministrará virtualmente 
a palestra e não possua atividade na UFES no dia 4 de junho do corrente, em especial das 19h às 21h. Feitos 
os esclarecimentos, o auto pode seguir para a instância deliberativa.” Posto em votação o ponto foi 
APROVADO por unanimidade. PONTO 3.5. Eleição de chefe e subchefe do departamento de História, para 
mandato de 2 anos com início em 02/05/2021.  Colocado o ponto em discussão foi apresentada uma chapa 
com a seguinte composição: Erica Cristhyane Morais da Silva para Chefe do Departamento e Ueber José de 
Oliveira para Subchefe do Departamento. Posto em votação, a chapa foi eleita por aclamação.  Nada mais 
havendo a tratar, o presidente agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a sessão e eu, Adriana 
Pratti Pinto, lavrei a presente Ata, que será lida e assinada pelos presentes. Vitória/ES, 30 de março de 2021. 
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Gilvan Ventura da Silva  

Josemar Machado de Oliveira  

Júlio Cesar Bentivoglio  

Leonor Franco de Araújo Doutorado de 15/05/2017 a 14/05/2021 

Luiz Claudio Moises Ribeiro  

Maria Beatriz Nader  

Patrícia Maria da Silva Merlo  

Pedro Ernesto Fagundes  

Rossana Gomes Britto  

Sergio Alberto Feldman  

Ueber Jose de Oliveira  
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