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ATA DA SÉTIMA REUNIÃO ORDINÁRIA DO DEPARTAMENTO DE HISTÓRIA DO 

CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS E NATURAIS, REALIZADA NO DIA 18 DE OUTUBO 

DE 2018. 

 

Aos dezoito dias do mês de outubro do ano de 2018, com início às 10h, reuniu-se, na Sala de 

Seminários da Pós-Graduação de História, IC-III, a Câmara Departamental de História do Centro de 

Ciências Humanas e Naturais, sob a presidência do Professor Valter Pires Pereira Schiavo, Chefe do 

Departamento, com a presença dos seguintes membros: André Ricardo Valle Vasco Pereira, Belchior 

Monteiro Lima Neto, Emiliano Unzer Macedo, Érica Cristhyane Morais da Silva, Geraldo Antônio 

Soares, Josemar Machado de Oliveira, Julio Cesar Bentivoglio, Maria Beatriz Nader, Patrícia Maria 

da Silva Merlo, Rossana Gomes Britto, Sergio Alberto Feldman, Ueber Jose de Oliveira e Valter 

Pires Pereira Schiavo (Presidindo a sessão). Representação estudantil: Bruna Zamboni 

Damasceno. Ausências Justificadas dos professores: Adriana Pereira Campos, Antonio Carlos 

Amador Gil, Carlos Vinicius Costa de Mendonça, Fábio Murici dos Santos e Luiz Claudio Moises 

Ribeiro e dos representantes estudantis: João Paulo dos Santos de Souza, João Paulo de Souza 

Favoretti e João Victor Zanon de Oliveira. Afastados: Gilvan Ventura da Silva e Leonor Franco 

Araujo. Havendo "quórum" o presidente deu início à sessão. INFORMES: Da Chefia. A). O 

professor Valter Pires Pereira Schiavo  informou que está reassumindo a chefia do departamento em 

decorrência do encerramento de sua licença para fins eleitorais, a qual se iniciou em 02/07 e encerrou 

em 17/10/2018 . Da professora Maria Beatriz Nader. B). Lembro aos professores deste depto. que, 

dia 19 de outubro, quinta-feira, irá ocorrer a Jornada de Iniciação Científica e todos os/as 

professores/as que tem alunos/as de IC deverão comparecer. Os/as professores/as que não 

comparecerem ficarão de fora do Edital de IC 2019-20. Da representante estudantil Bruna Zamboni 

Damasceno. C) O Centro Acadêmico Livre de História passou por um novo processo eleitoral, em 

que venceu para a gestão a Chapa Florescer, para Representantes Discentes de Departamento Bruna 

Zamboni, Gustavo Moraes, João Paulo de Souza e Kleanne Sartório; E para Representantes Discentes 

do Colegiado Amanda Righetti e Luiza Carminati. Da professora Érica Cristhyane Morais da Silva. 

D) A professora Érica informou sobre os procedimentos de marcação de férias referentes ao exercício 

de 2019. 2. EXPEDIENTE: Inclusões de pontos. Afastamentos no país: 3.10. Patrícia Maria da Silva 

Merlo; 3.11. Júlio Cesar Bentivoglio; 3.12. Maria Beatriz Nader; 3.13. Representação estudantil – 

segundo  turno eleições/2108. 3.14. Indicação de Comissão e de critérios de avaliação de 2ª etapa 

de estágio probatório.  Interessado: Belchior Monteiro Lima. 3. PAUTA: PONTO 3.1. Leitura e 

aprovação da ata da 2ª reunião extraordinária, de 11/04/2016. Em votação, a ata foi aprovada por 

unanimidade. PONTO 3.2. Leitura e aprovação da ata da 4ª reunião ordinária, de 06/08/2018. Em 

votação, a ata foi aprovada por unanimidade. PONTO 3.3. Leitura e aprovação da ata da 5ª reunião 

ordinária, de 20/08/2018. Em votação, a ata foi aprovada por unanimidade. PONTO 3.4. Leitura e 

aprovação da ata da 6ª reunião ordinária, de 17/09/2018. Em votação, a ata foi aprovada por 

unanimidade. PONTO 3.5. Documento avulso 23068.065601/2018-16. Referendar afastamento no 

dia 03/10/2018 para apresentar a confederação Israelita do Brasil – CONIB em reunião a convite do 

presidente da Câmara de Educação Básica do Conselho Nacional de Educação, em Brasília. 

Interessado: Sergio Alberto Feldman. Em votação, o ponto foi REFERENDADO por unanimidade. 

PONTO 3.6. Processo 23068.069396/2018-68. Licença Capacitação pelo período de 90 (trinta)  dias 

a partir de 08/04/2019. Interessado: Sergio Alberto Feldman. A Comissão Interna de Recursos 
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Humanos apresentou o parecer como segue: “O processo nº 23068.069396/2018-68 do Prof. Dr. 

Sergio Alberto Feldman referente à solicitação de licença para capacitação em consonância com a lei 

nº 8.112/90, de 90 dias líquidos, será realizada em Vitória (ES) e nos Estados Unidos, sobre a temática 

Relações Cristãs Judaicas nos Reinos Ibéricos Medievais. O professor precisa indicar o início do 

período de licença na p. 02 do presente processo. Salvo melhor juízo, aprovo e sou favorável ao 

pedido. Vitória, 18 de outubro de 2018. Profa. Dra. Rossana G. Britto.” O interessado, Sergio Alberto 

Feldman, incluiu a data inicial do período da licença, que será em 08/04/2019, no formulário 

constante na p. 02 do processo. Em votação, o parecer foi APROVADO por unanimidade. PONTO 

3.7. Homologação da concessão de carga horária de pesquisa docente. Foi apresentada a ata da 

reunião realizada pela Comissão Interna de Pesquisa como segue: “ATA DA REUNIÃO DA 

COMISSÃO INTERNA DE PESQUISA DO DEPARTAMENTO DE HISTÓRIA 01/10/2018. Ao 

primeiro dia do mês de outubro do ano de dois mil e dezoito (01/10/2018), às 14:00 horas, na Sala da 

Coordenação do PPGHis, do prédio Bárbara Weinberg, do Centro de Ciências Humanas e Naturais, 

da Universidade Federal do Espírito Santo, foi realizada reunião dos membros da Comissão Interna 

de Pesquisa do Departamento de História.  Estiveram presentes os(as) seguintes professores(as): 

Gilvan Ventura da Silva, Maria Beatriz Nader e Sergio Alberto Feldman. Na oportunidade, foram 

analisadas as solicitações de dispensa de carga horária de 20 horas semanais para pesquisa dos(as) 

seguintes professores(as): Adriana Pereira Campos, Antonio Carlos Amador Gil, Belchior Monteiro 

Lima Neto, Emiliano Unzer Macedo, Érica Cristhyane Morais da Silva, Fábio Muruci dos Santos, 

Gilvan Ventura da Silva, Julio César Bentivoglio, Luiz Cláudio Moisés Ribeiro, Maria Beatriz Nader 

e Sergio Alberto Feldman.  Feita a apuração da produção bibliográfica e técnica no biênio 2016-2018, 

verificou-se que todos(as) os (as) docentes supramencionados(as) cumpriram a meta estabelecida 

pelo Departamento de História.  Em assim sendo, a Comissão de Pesquisa do Dephis recomenda 

autorização de dispensa de carga horária de pesquisa, no limite de 20 horas semanais, aos(às) 

docentes, entre 01 de outubro de 2018 e 30 de setembro de 2019. Gilvan Ventura da Silva, Maria 

Beatriz Nader, Sergio Alberto Feldman. Em votação, a ata foi APROVADA por unanimidade. 

PONTO 3.8. Equivalências para incluir no Currículo Novo – História. Baixado de pauta. PONTO 

3.9. Processo 23068.0066135/2018-96. PPC do curso de Licenciatura em História na modalidade 

EaD. Interessado: Geraldo Soares. A Comissão Interna de Ensino apresentou o parecer como segue: 

“Trata o presente parecer do processo nº 23068.0066135/2018-96, de autoria do Prof. Dr. Geraldo 

Antônio Soares, Coordenador do Curso de Graduação em Licenciatura em História – modalidade 

EaD, por meio do qual solicita a esta Câmara departamental, apreciação do novo PPC do curso de 

História EaD, com turma inicial prevista para o semestre 2019/2. Constam no processo os seguintes 

documentos: Memorando nº 27/2018 EAD-PARFOR-CAPES em que solicita apreciação do PPC por 

esta Câmara Departamental; Extrato de ata da reunião ordinária do Colegiado do Curso de História 

EAD, do Centro de Ciências Humanas e Naturais e da Secretaria de Ensino à distância, realizada em 

16 de setembro de 2018, na qual o PPC foi aprovado por unanimidade; Anexo 1 – ementário e 

bibliografia do Curso de Licenciatura em História – EaD; Além de Cópia do PPC enviado no formato 

digital via email. Parecer Considerando a documentação apresentada; estando ela em conformidade 

com o as diretrizes contidas em resoluções e pareceres do Conselho Nacional de Educação, 

decorrentes da Lei 9.394/96, de Diretrizes e Base da Educação Nacional, da RESOLUÇÃO Nº 2, DE 

1º DE JULHO DE 2015 que define as Diretrizes Curriculares Nacionais para a formação inicial em 

nível superior (cursos de licenciatura, cursos de formação pedagógica para graduados e cursos de 
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segunda licenciatura) e para a formação continuada e demais determinações institucionais, somos, 

salvo melhor juízo, de parecer favorável quanto à aprovação do presente PPC. Vitória, 15 de outubro 

de 2018. Ueber José de Oliveira. Departamento de História – CCHN/Ufes Siape 3700496.” Em 

votação, o parecer foi APROVADO por unanimidade. PONTO 3.10. Documento Avulso 

23068.070629/2018-75. Afastamento no país no dia 26/10/2018 para participar do V Colóquio 

DIATAI na PUC-PR, Campus Curitiba-PR. Interessada: Patrícia Maria da Silva Merlo. Em votação 

o ponto foi APROVADO por unanimidade. PONTO 3.11. Documento Avulso 23068.070038/2018-

06. Afastamento no país nos dias 16 e 17/10/2018 para participar da XVII Semana de História, na 

UFG. Interessado: Julio Cesar Bentivoglio. Em votação, o ponto foi APROVADO por unanimidade. 

PONTO 3.12. Documento Avulso 23068.072861/2018-48. Afastamento no país nos dias 22 e 

23/11/2018 para fazer a conferência de encerramento da III Conferência Regional pelo Fim da 

Violência às Mulheres, na Unimontes, em Montes Claros-MG. Interessada: Maria Beatriz Nader. 

Em votação, o ponto foi APROVADO por unanimidade.  PONTO 3.13. Representação estudantil – 

segundo  turno eleições/2108. Posicionamento do Curso de História acerca do segundo turno das 

eleições presidencias do Brasil. Foi apresentada a carta abaixo pela representante estudantil Bruna 

Zamboni Damasceno como segue: “Nós, estudantes de licenciatura em História da Universidade 

Federal do Espírito Santo viemos a público repudiar a onda de violência e extremismo que tem se 

desenhado   no   segundo   turno   de   nossas   eleições   presidenciais,   quando apoiadores de uma 

candidatura de extrema direita tem promovido uma série de ataques aos direitos individuais e 

coletivos; com diversas formas de intolerância, o ódio inflamado contra quem discorda dos radicais 

já causou morte, ameaças e intimidação. Dentre os direitos que esse movimento opressor ameaça se 

encontra o acesso à educação, arduamente conquistado pelos mais pobres e que ainda precisa avançar 

muito dentro de cursos como o nosso. Direitos conquistados sobretudo por meio de ações afirmativas 

— para minorar as desigualdades de ordem racial e  étnica,  de  gênero  e  sexualidade  e  para  a  

promoção  da  igualdade  de oportunidades — após décadas de luta. Estamos diante de uma onda 

antidemocrática,  composta por uma  parcela  de pessoas   que   despreza    fundamentos   

constitucionais   do   nosso   Estado Democrático  de  Direito,  promovendo  apologia  à  violência,  

perseguição  a públicos  diversos  pelo  simples  fato  de  apoiarem  outra  candidatura.  Nossa 

manifestação  contrária,  deste  modo,  expressa  uma  resistência  contra  atos  e políticas  de  

preconceito  e  de  autoritarismo,  as  quais  já  haviam  irrompido  no primeiro  turno.  Para  além  

dos  massivos  discursos  de  ódio,  diuturnamente surgem notícias de ataques, inclusive dentro das 

universidades brasileiras. Acreditamos  que  nós,  estudantes  e  professores,  não  podemos  

permanecer calados ante o sucateamento da academia e da gritante crise democrática. É preciso mais 

do que nunca olhar a história de nossa frágil democracia, tantas vezes  interrompida  por  movimentos  

autoritários,  os  principais  algozes  das camadas mais populares de nossa sociedade. Não podemos 

aceitar que esse movimento  se  fortaleça,  trazendo  mais  uma  ruptura  social.  Sem  democracia, 

sem  liberdade  e  sem  igualdade  não  construiremos  um  país  com  cidades inclusivas e sociedade 

mais humanitária. Considerando nosso compromisso como futuras professoras/es no debate e na luta 

por igualdade, não pactuamos com atos que ameaçam esses princípios. E como  entidade  somos  

contra  o  machismo,  o  racismo  e  a  discriminação  em relação  à  identidade  de  gênero  e  orientação  

sexual  presentes  em  certos discursos    políticos,    que    reverberam    nas    relações    sociais    

afetando principalmente grupos sociais estigmatizados/descriminados.” Após discussão, e 

considerando a Moção em defesa da Democracia e dos Direitos Humanos do Conselho Universitário 
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dessa instituição, aprovada em sessão extraordinária  realizada no 11 de outubro, publicada do site da 

Ufes (http://www.ufes.br/conteudo/conselho-universitario-aprova-mocao-em-defesa-da-

democracia-e-dos-direitos-humanos) foi encaminhada a proposta de que o Departamento manifeste 

concordância e apoio à referida Moção e que aqueles professores que assim o desejarem, 

individualmente, manifestem seu apoio e assinatura à carta acima transcrita. Em votação, a proposta 

foi APROVADA por unanimidade. 3.14. Indicação de Comissão e de critérios de avaliação de 2ª 

etapa de estágio probatório.  Interessado: Belchior Monteiro Lima Neto. A presidente da sessão 

informou aos presentes da necessidade de se estabelecerem os critérios e a comissão de avaliação da 

segunda etapa do estágio probatório do professor Belchior Monteiro Lima. Os critérios serão os 

mesmos especificados no artigo 2º da Resolução UFES 44/2004, com acréscimo, no item IV, de que 

mencionada produtividade seja medida com a produção de pelo menos um artigo em periódico 

classificado no sistema Qualis e participação em, no mínimo, um evento no último triênio. Sobre a 

composição da comissão, após discussão, foram encaminhados os seguintes nomes: Prof. Geraldo 

Antônio Soares (Presidente), Prof. Josemar Machado de Oliveira (Membro Titular), Profa. Patrícia 

Merlo (Membro Titular), Prof. Gilvan Ventura da Silva (Suplente), e Profa. Maria Beatriz Nader 

(Suplente). Em votação, a composição da banca foi APROVADA por unanimidade dos presentes. 4. 

PALAVRA LIVRE. Não houve. Nada mais havendo a tratar, o presidente agradeceu a presença de 

todos e declarou encerrada a sessão e eu, Marly Calixto da Silva, secretária desta reunião, lavrei a 

presente Ata, que será lida e assinada pelos presentes. Vitória/ES, 18 de outubro de 2018. 

DOCENTES PRESENTES À LEITURA 

Adriana Pereira Campos   

André Ricardo Valle Vasco Pereira   

Antonio Carlos Amador Gil   

Belchior Monteiro Lima Neto   

Carlos Vinicius Costa de Mendonça   

Emiliano Unzer Macedo   

Erica Cristhyane Morais da Silva   

Fabio Muruci dos Santos   

Geraldo Antonio Soares   

Gilvan Ventura da Silva   

Josemar Machado de Oliveira   

Julio Cesar Bentivoglio   

Leonor Franco de Araujo   

Luiz Claudio Moises Ribeiro   

Maria Beatriz Nader   

Patricia Maria da Silva Merlo   

Rossana Gomes Britto   

Sergio Alberto Feldman  

Ueber Jose de Oliveira  
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Valter Pires Pereira Schiavo  

SECRETÁRIA DA REUNIÃO 

Marly Calixto da Silva  

REPRESENTANTES ESTUDANTIS PRESENTES À  LEITURA 

  

  

  

  

  


