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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO DEPARTAMENTO DE HISTÓRIA DO CENTRO DE 

CIÊNCIAS HUMANAS E NATURAIS, REALIZADA AOS VINTE E UM  DIAS DO MÊS DE 

JUNHO DE DOIS MIL E DEZESSEIS. 

Aos vinte e um dias do mês de junho de dois mil e dezesseis, às dez horas, na sala de seminários do 

PPGHIS, no andar superior do IC 3, reuniram-se os professores, Emiliano Unzer Macedo, Érica 

Cristhyane Morais da Silva, Fabio Muruci dos Santos, Geraldo Antonio Soares, , Josemar Machado de 

Oliveira, Julio Cesar Bentivoglio, Maria Beatriz Nader, Rossana Gomes Britto, Sergio Alberto Feldman 

e Valter Pires Pereira Schiavo (presidindo a sessão). Justificadas as ausências dos professores Adriana 

Pereira Campos, Antônio Carlos Amador Gil, Gilvan Ventura da Silva, Luiz Claudio Moises Ribeiro, 

Patrícia Maria da Silva Merlo e Sebastião Pimentel Franco...............................  

 1. COMUNICAÇÕES: Da Presidência da sessão: 1.1. A programação para recepção de calouros 

deverá estar concluída até o dia 08 de julho de 2016. 1.2. Lei nº 12.772/2012. Referente a atividade 

esporádica (retribuição pecuniária). 1.3. Cursos oferecidos aos professores pelo DRH. 1.4. Visita a Casa 

da Memória (Vila Velha). Disponibilização de duas vagas para estudantes em monitoria que serão 

mantidos pela Casa da Memória e deverão atuar nos turnos matutino e vespertino, respectivamente. 1.5. 

O professor Josemar Machado de Oliveira informou a necessidade de se agendar uma reunião para 

decisões de novos critérios para o ENEM ( notas mínimas e peso de conteúdos).   

PAUTA 1. Leitura e aprovação da Ata de 16 de maio de 2016. Decisão: Concedida a palavra à 

Câmara departamental, o documento foi aprovado por unanimidade.  PAUTA 2. Protocolado nº 

23068.734259/2016-44. Interessado: Geraldo Antônio Soares solicita afastamento entre os dias 3 e 4 

de junho, para apresentação de palestras sobre o tema A Alemanha no entre guerras nos polos de ensino 

à distância de Cachoeiro de Itapemirim e Castelo. Decisão: Aprovado por unanimidade. PAUTA 3. 

Protocolado nº 23068.733910/2016-69. Interessada: Adriana Pereira Campos solicita afastamento 

para participar do Colóquio Jurisdições, soberanias, administrações: a configuração dos espaços 

políticos na construção dos estados nacionais na américa ibérica, que ocorrerá em São Paulo-SP,  entre 

os dias 14 e 16 de junho de 2016. Decisão: Aprovado por unanimidade. PAUTA 4. Protocolado nº 

23068.735826/2016-80. Interessado: Gilvan Ventura da Silva solicita afastamento para participar de 

Exame de Qualificação de Mestrado na UFMG, nos dias 17 e 18 de junho de 2016. Decisão: Aprovado 

por unanimidade. PAUTA 5.  Protocolado nº 23068.733907/2016-45. Interessada: Adriana Pereira 

Campos solicita afastamento para participar do colóquio V Congresso sergipano de História e V 

Encontro estadual de História da ANPUH/SE, que ocorrerá em Sergipe, entre os dias 24 a 27 de outubro. 

Decisão: Aprovado por unanimidade.  

PAUTA 6. Protocolado nº 23068.738299/2016-65. Interessado: Gilvan ventura da Silva solicita 

afastamento para participar de Exame de Doutorado entre os dias 26 e 28 de junho na Universidade de 

São Paulo. Decisão: Aprovado por unanimidade.. PAUTA 7. Protocolado nº 23068.738493/2016-41. 

Interessado: Luiz Claudio Moises Ribeiro solicita afastamento para apresentação de trabalho em 

Salvador no VI Encontro Internacional de História Colonial, entre os dias 12 e 15 de setembro de 2016. 

Decisão; Aprovado por unanimidade. PAUTA 8.  Décimo Encontro de História, promovido pelo 

Centro Acadêmico. Decisão: A Presidência da sessão relatou que será encaminhado um e-mail para o 

Departamento e o mesmo, irá repassar as datas contempladas para o evento intitulado: X SEMANA DE 

HISTÓRIA – Movimentos e Rupturas: Cisão Política e reflexos na História. O ponto foi aprovado por 

unanimidade. PAUTA 9. Processo nº 23068.009456/2016-21. Licença Capacitação. Interessada: 

Rossana Gomes Britto. Decisão: A Comissão de Recursos Humanos através de um de seus membros 

apresentou o seguinte parecer: Trata-se o presente da solicitação de Licença Capacitação da professora 

Drª. Rossana Gomes Britto, sob a supervisão do Dr. Angelo Adriano Faria de Assis, do Departamento 

de História da Universidade Federal de Viçosa. A referida professora anexou ao processo a seguinte 

documentação: 1) Formulário de requisição de Licença Capacitação. 2) Termo de Compromisso da 
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professora. 3) Plano de Estudo a ser desenvolvido na Licença Capacitação. 4) Carta de aceite do 

professor supervisor. 5) Ficha de Qualificação Funcional. A referida professora solicita afastamento a 

partir de agosto de 2016. Por estar o processo instruído como previsto na resolução da UFES que trata 

de pedido de Licença Capacitação, sou, s.m.j., favorável ao atendimento do pleito da professora. O 

PARECER foi aprovado por unanimidade.  PAUTA 10. Indicação de um componente para a 

Comissão de Espaço Físico. Decisão: Concedida a palavra à Câmara Departamental, como indicação, 

foi sugerido o nome do professor Josemar Machado de Oliveira para compor a Comissão de Espaço 

Físico. A indicação foi aprovada por unanimidade. PAUTA 11. Processo nº 23068.008131/2016-21. 

Autorização para prestação de serviços voluntários para professor. Interessada: Mirela Marin 

Morgante. Decisão: O professor Julio Bentivoglio Coordenador do LETHIS-UFES apresentou o 

seguinte parecer: Ilmo. Chefe de Departamento: Trata-se da solicitação de Mirela Marin Morgante para 

a prestação de serviço voluntário. Contudo a solicitante não informa a disciplina que ofertará junto a este 

Departamento não apresentando ainda nem sua ementa e programa, tampouco a anuência do orientador. 

O processo apresenta: cópia de documento de identificação com foto, currículo Lattes, comprovante de 

residência e termo de adesão. Mediante o exposto sou favorável à sua aprovação por este colegiado, 

desde que sejam juntados os documentos ausentes conforme instrui a resolução nº 26/99 desta 

Universidade, o PARECER foi aprovado por unanimidade.  PAUTA 12. Processo n] 

23068.008220/2016-78. Autorização para prestação de serviços voluntários para professor. 

Interessada: Anna Karoline da Silva Fernandes. Decisão: O professor Julio Bentivoglio Coordenador 

do LETHIS-UFES apresentou o seguinte parecer: Ilmo. Chefe de Departamento: Trata-se da solicitação 

de Anna Karoline da Silva Fernandes para a prestação de serviço voluntário. Contudo a solicitante não 

informa a disciplina que ofertará junto a este Departamento não apresentando ainda nem sua ementa e 

programa, tampouco a anuência do orientador. O processo apresenta: cópia de documento de 

identificação com foto, currículo Lattes, comprovante de residência e termo de adesão. Mediante o 

exposto sou favorável à sua aprovação por este colegiado, desde que sejam juntados os documentos 

ausentes conforme instrui a resolução nº 26/99 desta Universidade, o PARECER foi aprovado por 

unanimidade.  PAUTA 13. Processo nº 23068.008556/2016-31. Autorização para prestação de 

serviços voluntários para professor. Interessada: Larissa Rodrigues Sathler Dias. Decisão: A 

professora Patrícia Maria da Silva Merlo apresentou o seguinte parecer: À Câmara Departamental do 

curso de História. Trata-se de pedido de prestação de serviço voluntário por parte de Larissa Rodrigues 

Sathler Dias para ministrar a disciplina “Paganismo e Cristianismo no mundo Romano” no segundo 

semestre de 2016. De acordo com a Lei nº 9.608/98 e a Resolução 26/99 do Conselho Universitário, 

encontram-se anexados os documentos exigidos: termo de adesão, currículo Lattes, programa de 

disciplina e documentação pessoal. Em vista disso, salvo melhor juízo sou de parecer favorável. O 

PARECER foi aprovado por unanimidade.  PAUTA 14. Processo nº 23068.008571/2016-89. 

Autorização para prestação de serviços temporários para professor. Interessada: Jenny Barros 

Andrade. Decisão: A professora Patrícia Maria da Silva Merlo apresentou o seguinte parecer: À Câmara 

Departamental do curso de História. Trata-se de pedido de prestação de serviço voluntário por parte de 

Jenny Barros Andrade para ministrar a disciplina “Paganismo e Cristianismo no mundo Romano” no 

segundo semestre de 2016. De acordo com a Lei nº 9.608/98 e a Resolução 26/99 do Conselho 

Universitário, encontram-se anexados os documentos exigidos: termo de adesão, currículo Lattes, 

programa de disciplina e documentação pessoal. Em vista disso, salvo melhor juízo sou de parecer 

favorável.O PARECER foi aprovado por unanimidade.  PAUTA 15. Processo nº 23068.008557/2016-

85. Autorização para prestação de serviços temporários para professor. Interessada: Melissa 

Moreira Melo Vieira. Decisão: A professora Patrícia Maria da Silva Merlo apresentou o seguinte 

parecer: À Câmara Departamental do curso de História. Trata-se de pedido de prestação de serviço 

voluntário por parte de Melissa Moreira Melo Vieira para ministrar a disciplina “Paganismo e 

Cristianismo no mundo Romano” no segundo semestre de 2016. De acordo com a Lei nº 9.608/98 e a 

Resolução 26/99 do Conselho Universitário, encontram-se anexados os documentos exigidos: termo de 
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adesão, currículo Lattes, programa de disciplina e documentação pessoal. Em vista disso, salvo melhor 

juízo sou de parecer favorável.O PARECER foi aprovado por unanimidade.  PAUTA 16. Processo nº 

23068.009269/2016-48. Autorização para prestação de serviços voluntários para professor. 

Interessada: Karla Constancio de Souza. Decisão: A professora Érica Cristhyane da Silva apresentou 

o seguinte parecer: Trata-se de pedido de serviço voluntário como professor, solicitado por Karla 

Constâncio de Souza, da disciplina “Tópicos Especiais de História Medieval” (HIS 04559), a ser 

ministrada no segundo semestre de 2016. De acordo com a Lei nº 9.608/98 e a Resolução 26/99 do 

Conselho Universitário, encontram-se anexados os documentos exigidos, a saber: termo de adesão, 

anuência do professor responsável, documentos pessoais, currículo Lattes e programa de disciplina. Em 

vista da regularidade do pedido, salvo melhor juízo, sou de parecer favorável. O PARECER foi aprovado 

por unanimidade.  PAUTA 17. Processo nº 23068.007801/2016-92. Autorização para prestação de 

serviços voluntários para professor. Interessada: Anny Barcelos Mazioli. Decisão: A professora 

Érica Cristhyane da Silva apresentou o seguinte parecer: Trata-se de pedido de serviço voluntário como 

professor, solicitado por Anny Barcelos Mazioli, da disciplina “Tópicos Especiais de História Medieval” 

(HIS 04559), a ser ministrada no segundo semestre de 2016. De acordo com a Lei nº 9.608/98 e a 

Resolução 26/99 do Conselho Universitário, encontram-se anexados os documentos exigidos, a saber: 

termo de adesão, anuência do professor responsável, documentos pessoais, currículo Lattes e programa 

de disciplina. Em vista da regularidade do pedido, salvo melhor juízo, sou de parecer favorável. O 

PARECER foi aprovado por unanimidade.  PAUTA 18. Processo nº 23068.008625/2016-14. 

Autorização para prestação de serviços voluntários para professor.Interessado: Douglas Edward 

Furness Grandson. Decisão: O professor Julio Bentivoglio Coordenador do LETHIS-UFES apresentou 

o seguinte parecer: Ilmo. Chefe de Departamento: Trata-se da solicitação de Douglas Edward Furness 

para a prestação de serviço voluntário a fim de ministrar a disciplina “Tópicos Especiais de História do 

Brasil república junto a este Departamento. O processo encontra-se devidamente instruído conforme a 

resolução n.] 26/99 desta Universidade, trazendo todos os anexos necessários, a saber: cópia de 

documento de identificação com foto, currículo Lattes, comprovante de residência, termo de ades~so, 

anu~encia do professor responsável e ementa e programa da referida disciplina> Mediante o exposto 

sou, s.m.j., favorável à sua aprovação por este colegiado. O PARECER foi aprovado por unanimidade.  

PAUTA 19. Processo nº 23068.008626/2016-51. Autorização para prestação de serviços voluntários 

para professor. Interessado: Lucian Rodrigues Cardoso. Decisão: O professor Julio Bentivoglio 

Coordenador do LETHIS-UFES apresentou o seguinte parecer: Ilmo. Chefe de Departamento: Trata-se 

da solicitação de Lucian Rodrigues Cardoso para a prestação de serviço voluntário a fim de ministrar a 

disciplina “Tópicos Especiais de História do Brasil República junto a este Departamento. O processo 

encontra-se devidamente instruído conforme a resolução n.] 26/99 desta Universidade, trazendo todos 

os anexos necessários, a saber: cópia de documento de identificação com foto, currículo Lattes, 

comprovante de residência, termo de adesão, anuência do professor responsável e ementa e programa da 

referida disciplina> Mediante o exposto sou, s.m.j., favorável à sua aprovação por este colegiado. O 

PARECER foi aprovado por unanimidade.  PAUTA 20. Processo nº23068.008567/2016-11. 

Autorização para prestação de serviços voluntários para professor. Interessada: Kátia Sausen da 

Motta. Decisão: A professora Érica Cristhyane da Silva apresentou o seguinte parecer: Trata-se de 

pedido de prestação de serviço voluntário como professor, solicitado por Kátia Sausen da Motta, da 

disciplina “Tópicos Especiais do Brasil Império” (HIS 04628), a ser ministrada no segundo semestre de 

2016. De acordo com a Lei nº 9.608/98 e a Resolução 26/99 do Conselho Universitário, encontram-se 

anexados os documentos exigidos, a saber: termo de adesão, anuência do professor responsável, 

documentos pessoais, currículo Lattes e programa de disciplina. Em vista da regularidade do pedido, 

salvo melhor juízo, sou de parecer favorável. O PARECER foi aprovado por unanimidade.  PAUTA 21.  

Processo nº 23068.008558/2016-20. Autorização para prestação de serviços voluntários para 

professor. Interessada: Rafaela Domingos Lago. Decisão: A professora Érica Cristhyane da Silva 

apresentou o seguinte parecer: Trata-se de pedido de prestação de serviço voluntário como professor, 
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solicitado por Rafaela Domingos Lago, da disciplina “Tópicos Especiais do Brasil Império” (HIS 

04628), a ser ministrada no segundo semestre de 2016. De acordo com a Lei nº 9.608/98 e a Resolução 

26/99 do Conselho Universitário, encontram-se anexados os documentos exigidos, a saber: termo de 

adesão, anuência do professor responsável, documentos pessoais, currículo Lattes e programa de 

disciplina. Em vista da regularidade do pedido, salvo melhor juízo, sou de parecer favorável. O 

PARECER foi aprovado por unanimidade.  PAUTA 22. Aprovação de ofertas para 2016/2. Decisão: 

Aprovado por unanimidade.  PAUTA 23. Aprovação dos programas para 2016/2. Decisão: Aprovado 

por 

unanimidade............................................................................................................................................... 

INCLUSÕES E/OU EXCLUSÕES E INVERSÃO: foram apresentadas as seguintes propostas de 

inclusão: solicitação de afastamento no país dos professores Gilvan Ventura da Silva e Luis Cláudio 

Moisés Ribeiro como aparecem em PAUTA 6 e PAUTA 7 respectivamente..........................................  

PALAVRA LIVRE. Não houve. Tendo sido tratados todos os assuntos da pauta, encerrou-se a presente 

reunião e eu, Fabíola Souza Cardoso, 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 _____________________________________________ 
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_____________________________________________ 
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_____________________________________________ 

Geraldo Antonio Soares _____________________________________________ 

Gilvan Ventura da Silva _____________________________________________ 

Josemar Machado de Oliveira _____________________________________________ 

Julio Cesar Bentivoglio _____________________________________________ 

Leonor Franco Araujo 

Luiz Cláudio Moisés Ribeiro 

_____________________________________________ 

Maria Beatriz Nader _____________________________________________ 

Patrícia Maria da Silva Merlo _____________________________________________ 

Rossana Gomes Britto _____________________________________________ 

Sebastião Pimentel Franco _____________________________________________ 

Sergio Alberto Feldman _____________________________________________ 
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