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ATA DA TERCEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO DEPARTAMENTO DE HISTÓRIA DO CENTRO DE CIÊNCIAS 
HUMANAS E NATURAIS, REALIZADA NO DIA 25 DE ABRIL DE 2019. 
 
Aos vinte e cinco dias do mês de abril do ano de 2019, iniciou-se a consulta deliberativa dos itens da pauta, 
à Câmara Departamental de História do Centro de Ciências Humanas e Naturais, sob a presidência do 
Professor Ueber Jose de Oliveira (Presidente), Chefe do Departamento de História, com a manifestação dos 
seguintes membros: Adriana Pereira Campos, André Ricardo Valle Vasco Pereira, Belchior Monteiro Lima, 
Neto, Carlos Vinicius Costa de Mendonça, Emiliano Unzer Macedo, Erica Cristhyane Morais da Silva, Fabio 
Muruci dos Santos, Geraldo Antônio Soares, Gilvan Ventura da Silva, Josemar Machado de Oliveira, Júlio 
Cesar Bentivoglio, Maria Beatriz Nader. Representação estudantil: Bruna Zamboni Damasceno, João Paulo 
dos Santos de Souza e Kleane Rocha Sartório. Ausências Justificadas: Antônio Carlos Amador Gil, Luiz Claudio 
Moises Ribeiro, Patrícia Maria da Silva Merlo, Rossana Gomes Britto, Sergio Alberto Feldman. Afastada: 
Leonor Franco Araújo. Havendo número legal de membros, (quórum mínimo - 12), o Senhor Presidente 
declarou aberta a sessão. INFORMES: Chefia: a) foi protocolado o documento de solicitação de retirada do 
escaninho. Por isso a chefia solicita que os professores retirem das caixas do referido móvel os documentos, 
se houver;  b) Falecimento do aluno Vitor Caliari. 2. EXPEDIENTE: Inclusões: Ponto 3.8 Atualização das 
Comissões do Departamento; Ponto 3.9 Abertura de Processo Seletivo Simplificado. 3. ORDEM DO DIA: 
Ponto 3.1. Documento Avulso nº 23068.024627/201995. Referendar a aprovação da chefia quanto à 
solicitação de afastamento no país (Linhares/ES) para participar da Oficina de Diagnóstico de Projeto a 
convite da Fundação Renova e Cepemar Soluções Ambientais, no período de dias 24 a 25/04/2019. 
Interessado: Luiz Claudio Moises Ribeiro. Em votação, o ponto foi REFERENDADO por unanimidade. Ponto 
3.2. Documento avulso nº 23068.022472/201952. Solicita prorrogação de Afastamento para Doutorado. 
Interessado: Leonor Franco De Araújo. Parecer Comissão Interna de Recursos Humanos: "Trata-se de pedido 
da docente Leonor Araújo de prorrogação de afastamento para realizar doutorado. A professora possui longa 
trajetória de afastamentos deste departamento para servir em cargos do MEC e no governo do Estado do 
Espírito Santo. Sempre realizou tais retiros com anuência deste departamento, com consulta à área de Brasil. 
Como não foi juntada a ficha funcional da professora, creio que seus afastamentos somam cerca de oito anos, 
agora acrescidos de dois anos no doutorado. Pode haver imprecisão nesta informação. Sem a citada ficha 
funcional, não posso afirmar com certeza, mas julgo que a professora se encontra com o tempo necessário 
para efetuar sua aposentadoria. No entanto, o ato somente se efetiva diante da manifestação pessoal de 
realizá-lo e a docente mantém seu direito aos afastamentos para qualificação funcional. De outro lado, o 
departamento de história não conta com nenhum professor afastado para realização de curso de mestrado, 
doutorado ou estágio pós-doutoral. A área de Brasil não manifestou qualquer desconforto com o afastamento 
da professora. Todas as disciplinas estão ofertadas sem qualquer prejuízo. A solicitante entregou os 
documentos necessários e comprovou anuência de seu orientador. Assim, salvo melhor juízo, este 
departamento não tem motivos objetivos para recusar o pedido". Em votação, o parecer foi APROVADO por 
unanimidade. Ponto 3.3. Documento avulso nº 23068.023895/2019-90. Solicita afastamento no país 
(Petrolina/PE), para participar do Colóquio Internacional do VI Encontro de História Antiga e Medieval de 
Pernambuco entre os dias 15 e 22 de setembro de 2019. Interessado: Gilvan Ventura Da Silva. Em votação, 
o parecer foi APROVADO por unanimidade. Ponto 3.4. Documento avulso nº 23068.023941/2019-51. 
Solicita afastamento no país (Petrolina/PE), para participar do Colóquio Internacional do VI Encontro de 
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História Antiga e Medieval de Pernambuco entre os dias 15 e 22 de setembro de 2019. Interessado: Erica 
Cristhyane Morais da Silva. Em votação, o parecer foi APROVADO por unanimidade. Ponto 3.5. Documento 
avulso nº 23068.023892/2019-56. Solicita afastamento no país (Franca/SP) para participar do Colóquio 
Internacional do Gleir, na UNESP, entre os dias 19 e 23 de agosto de 2019. Interessado: Gilvan Ventura Da 
Silva. Em votação, o parecer foi APROVADO por unanimidade. Ponto 3.6. Processo Digital nº 
23068.023797/2019-52. Referendar a aprovação da chefia quanto a Proposta de evento de extensão 
intitulado "Aliança Indígena" a ser realizado no dia 17/04/2019. Interessado: Luiz Claudio Moises Ribeiro. 
Parecer Comissão Interna de Extensão: "Trata o seguinte parecer da solicitação de aprovação do registro e 
execução do evento de extensão “Aliança Indígena”, coordenado pelo Prof. Dr. Luiz Cláudio Moisés Ribeiro. 
Vale notar que a atividade já se deu, sendo, portanto, uma avalição a posteriori. Seguindo o proponente, isto 
se deu em função das dificuldades que teve para acessar o sistema de registro da Pró-Reitoria de Extensão 
da UFES, que, de fato, é de difícil preenchimento. Tanto que um novo sistema está sendo implantado. O evento 
se deu no dia 17 de abril, entre 8:00 e 22:00h, no espaço do Cine Metrópoles, na UFES. Vale notar que não 
houve cobrança pela participação do público, o que justifica a não apresentação de uma planilha de custos e 
da contratação de uma Fundação de Apoio. O evento foi composto por diversas atividades ligadas ao 
conhecimento e à realidade dos indígenas no Brasil. O projeto é acompanhado de todos os requerimentos 
formais, de forma que, tendo em vista sua relevância para a abordagem do tema, somos, s. m. j., favoráveis 
à sua aprovação e registro". Em votação, o ponto foi REFERENDADO por unanimidade. Ponto 3.7. Discutir 
propostas da Comissão Étnico-racial do CCHN/UFES, encaminhado previamente aos docentes para análise. 
O conjunto da câmara departamental, com exceção de dois posicionamentos manifestamente contrários, 
referenda em termos gerais, o documento e reconhece a importância das políticas afirmativas, como forma 
de minimizar o racismo nas suas várias manifestações, incluindo em termos institucionais. Entretanto faz três 
objeções: a) quanto ao item 05, que diz respeito a ações a serem implementadas no âmbito da pós-
graduação, a câmara entende que não houve consulta àqueles colegiados. Além disso, já existe um debate 
junto à PRPPG quanto a essas demandas, incluindo a construção de uma resolução junto ao CEPE para 
constituir mecanismos de distribuição de bolsas, seleção de alunos, etc.; b) Quanto ao item 07, a câmara 
salienta que o Departamento já contempla vários pontos do documento, por meio de realização de cursos 
de formação, oferta de disciplinas obrigatórias, a exemplo de História da África e inúmeras optativas, a 
inclusão no novo PPC de ementas que abarcam a questão étnico racial, entre outras várias ações; c) quanto 
ao item 01/C do documento, que prevê a criação de "instancia para receber denuncias oriundas de 
problemáticas na questão racial no CCHN" o entendimento é que já existe uma Legislação que regulamenta 
essas práticas, bem como órgãos para apurar essas denuncias, a exemplo da Ouvidoria, além de trazer certo 
desconforto por expressar monitoramento e vigilância o que não se considera salutar ao ambiente 
acadêmico. Em votação, o ponto foi APROVADO pela maioria. Da discussão: 1) Com exceção de 2 
posicionamentos manifestamente contrários, o conjunto da Câmara Departamental referenda em termos 
gerais o documento e reconhece a importância das políticas afirmativas, como forma de minimizar o racismo 
nas suas várias manifestações, incluindo em termos institucionais; 2) A Câmara chama atenção para o fato 
de que o Departamento, em várias dimensões, contempla vários pontos do documento. Quanto ao Item 7 
do documento: a) Realizou o 1º curso para educação étnico-racial ofertada no âmbito da Universidade e do 
Centro; b) Promoção de curso de especialização em Gestão em Políticas Públicas em gênero e raça – 2 edições 
– 2011/2015; c) Instituiu História da África como disciplina obrigatória desde década de 1990, quando esse 
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debate estava posto ainda muito timidamente; d) No PPC do curso já constam disciplinas e pontos nas 
ementas que tratam da questão étnico-racial, inclusive a disciplina história da Ásia, que tratam de outras 
minorias étnico-raciais; e) O Colegiado e o Departamento chegaram a instituir a disciplina História afro-
brasileira, política que contaria com vagas docentes, vagas estas que foram direcionadas ao Centro de 
Educação; f) A cada início de semestre ocorrem mesas em que essas questões são tratadas, em especial por 
ocasião da recepção de calouros; 3) No conjunto do documento, apenas 3 pontos foram alvo de reflexões e, 
por vezes, objeções: os Itens 1, letra C, 5 e 7 (já referenciado acima): a) Item 1, item C, prevê a criação de 
“instância para receber denúncias oriundas de problemáticas na questão racial no CCHN”. Segundo 
entendimento da Câmara Departamental, já existe uma legislação estabelecida acerca dessas práticas, a 
exemplo da Ouvidoria. Nesse ponto, houve um entendimento de que é fundamental implantar práticas mais 
educativas e menos impositivas; b) Item 5: Diz respeito a ações a serem implementadas no âmbito das pós-
graduações, como cotas étnico-raciais para vagas e bolsas. Não há uma discordância de mérito. Mas a Câmara 
compreende que a pós não foi consultada acerca desse documento, por um lado, e já existe um debate junto 
a PRPPG quanto a essas demandas, por outro. Há, inclusive, uma resolução sendo construída no CEPE que 
lida com a matéria. Portanto, o entendimento é que a questão étnico-racial no contexto da pós-graduação 
seja implementada na órbita da PRPPG. Ponto 3.8 Atualização das Comissões do Departamento. Foi alterada 
a composição do NDE, a saber: Fabio Muruci dos Santos, como presidente, e Josemar Machado de Oliveira, 
Luiz Claudio Moises Ribeiro, André Ricardo Valle Vasco Pereira, Emiliano Unzer Macedo, Pedro Ernesto 
Fagundes e Regina Celi Frechiani Bitte. Não houve alteração nas demais Comissões. Em votação, o parecer 
foi APROVADO por unanimidade. Ponto 3.9 Processo Digital nº 23068.025672/2019-67 - Abertura de 
Processo Seletivo Simplificado para contratação de 01 (um) Professor Substituto, com regime de trabalho de 
40 (quarenta) horas semanais, Área: História; Subárea: História da América. Titulação mínima: Graduação em 
Licenciatura em História e Mestre em História. Vaga com origem no afastamento para Doutorado da 
professora Leonor Franco de Araújo. Foram indicados os seguintes nomes para compor a comissão 
avaliadora: Fabio Muruci dos Santos (Presidente); Júlio Cesar Bentivoglio (Membro), André Ricardo Valle-
Vasco Pereira (Membro) e Josemar Machado de Oliveira (Suplente). Em votação, o item foi aprovado por 
unanimidade. 4. PALAVRA LIVRE. Não houve. Nada mais havendo a tratar, o presidente agradeceu a presença 
de todos e declarou encerrada a sessão e eu, Isabel Maria de Oliveira Ferraz, lavrei a presente Ata, que será 
lida e assinada pelos presentes. Vitória/ES, 26 de abril de 2019. 
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