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ATA DA DÉCIMA SEGUNDA REUNIÃO ORDINÁRIA VIRTUAL DO DEPARTAMENTO DE HISTÓRIA DO CENTRO DE 
CIÊNCIAS HUMANAS E NATURAIS, REALIZADA NO DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2021. 
 
Aos trinta dias do mês de novembro do ano de 2021, foi realizada a décima Reunião Ordinária virtual do Departamento 
de História do Centro de Ciências Humanas e Naturais, por webconferência, sob a presidência da Profª. Drª. Erica 
Cristhyane Morais da Silva, Chefe do Departamento, com a participação dos seguintes membros: André Ricardo Valle 
Vasco Pereira, Antônio Carlos Amador Gil, Belchior Monteiro Lima Neto, Emiliano Unzer Macedo, Fabio Muruci dos 
Santos, 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 Ueber José de 
Oliveira. Representação estudantil: Não houve. Ausência justificada: Adriana Pereira Campos, Carlos Vinicius Costa de 
Mendonça, Leonor Franco de Araújo. Professor em licença: Sergio Alberto Feldman. Havendo “quórum” a senhora 
Presidente declarou aberta a sessão. 1.  COMUNICAÇÕES: 1.1. Da Presidência da Adufes – Ana Carolina Galvão 
Marsiglia: Estão sendo feitas ações no sentido de valorizar o serviço público, a adufes e a universidade. Uma delas é a 
“Campanha Adufes Forte Categoria valorizada”, como forma de divulgar as atividades e lutas que aconteceram ao longo 
dos 43 anos da entidade. Link da campanha: https://wp.adufes.org.br/2021/09/adufes-forte-categoria-valorizada-
associe-se/ https://wp.adufes.org.br/filiacao/ Veja os vídeos (depoimentos das/os docentes): 
https://www.youtube.com/playlist?list=PL_-MJsoKb0Bz5Nku4pg_QNN2CGC6VLWKP. Em relação à PEC 32, a adufes 
tem se associado a outros sindicatos e participado das atividades em Brasília. Essa é a 12ª semana de atividades em 
Brasília. A reforma também tem implicações para os servidores que já estão atuando. O texto aprovado tem uma 
perspectiva de destruição da continuidade do serviço público. Nos destaques do perfil da Adufes tem o link do perfil e 
o whatsapp de cada deputado para que os professores entrem em contato ajudando na luta contra a PEC 32: 
https://www.instagram.com/s/aGlnaGxpZ2h0OjE3OTEwMjI3NjY2MDk4OTg2?story_media_id=270263551665790085
0_30356971090&utm_medium=copy_link. Destacando o serviço público em geral, a adufes junto com outros 5 
sindicatos tem feito a campanha “Movimento vida de servidor”. Outra ação é a Websérie “Adufes nos Centros – Onde 
a Ufes é Feita” que destaca relevância do trabalho da universidade. Os episódios lançados já foram vistos por mais de 
98 mil pessoas. Episódio 9: CCJE (último): https://www.youtube.com/watch?v=GEwq1Hem8rM&t=5s Playlist 
completa: https://youtube.com/playlist?list=PL_-MJsoKb0BwIF5VuT_SshnB3_MfKQQ2s. A Adufes noticia aos 
associados sobre o reembolso da contribuição previdenciária Unimed: https://wp.adufes.org.br/2021/08/cerca-de-
270-docentes-ainda-nao-solicitaram-reembolso-da-contribuicao-previdenciaria-unimed-a-que-fazem-jus/. A 
assessoria Jurídica da Adufes também garante à categoria restituição de desconto previdenciário sobre terço de férias 
(2006 a 2011) https://wp.adufes.org.br/2021/05/9346/. A Adufes está recolhendo a documentação dos servidores para 
encaminhar à justiça para pagamento dos mesmos. A Adufes vinha solicitando desde maio a alteração do calendário 
acadêmico, essa alteração foi feita garantindo as férias do mês de janeiro. Sobre o retorno presencial, a Adufes ingressa 
com Ação Civil Pública para afastar ilegalidade de exigência do certificado de imunização na Ufes 
https://wp.adufes.org.br/2021/11/adufes-ingressa-com-acao-civil-publica-para-afastar-ilegalidade-de-exigencia-do-
certificado-de-imunizacao-na-ufes/. O Conselho Universitário aprova exigência de vacinação contra Covid-19 
https://wp.adufes.org.br/2021/11/conselho-universitario-aprova-exigencia-de-vacinacao-contra-covid-19/. Essa ação 
não contempla a questão da vacinação dos estudantes. Respondendo à pergunta do professor Antônio Carlos Amador 
Gil sobre a reforma administrativa, o que ataca os servidores da ativa? Ana Carolina respondeu  que embora a 
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estabilidade esteja mantida, há uma mudança na avaliação do desempenho. Não é mais possível recorrer em cada 
instância, só é possível recorrer na decisão final. Durante o estágio probatório ocorrerão 6 avaliações e após a 2ª 
negativa pode haver a exoneração. O governo pode reduzir jornada e salário em até 25% em situações de desequilíbrio 
fiscal. Os contratos temporários passam a ser possíveis até 10 anos. As parcerias com o setor privado ou terceiro setor 
passam a acontecer com ou sem contrapartida financeira. As lacunas do texto da reforma serão preenchidas pelo 
executivo, não pelo poder legislativo. Por fim, a presidenta da Adufes disponibilizou o e-mail e o link do fale com a 
Adufes. E-mail da diretoria: adufesdiretoria@gmail.com. Fale com a Adufes: https://wp.adufes.org.br/fale-com-a-
adufes/. 1.2. Da Chefia: Sobre a Resolução Nº 001/2021 CCHN e confecção dos PADs.Os  relatórios e planos semestrais 
e anuais das atividades docentes deverão ser enviados à chefia a partir do próximo semestre. Para o semestre em 
andamento não precisa preencher. 1.3. Da professora Patrícia Maria da Silva Merlo: encontra-se disponível um E-book 
sobre a cultura negra no ES. Link: https://saberesesabores.ufes.br/e-book. 2. EXPEDIENTE: Inclusão: PONTO 3.2. 
Processo digital 23069.075173/2021-35. Homologação do resultado do concurso público regido pelo edital nº 25 
publicado no DOU em 09 de julho de 2021. PONTO 3.3. Solicita abertura de turma para orientação de Monografia 1, 
no semestre em andamento, 2021/2 para atender demanda da estudante do curso de História, Samara Muniz dos 
Anjos. Interessado: Rodrigo Sarruge Molina. Parecerista: Júlio Cesar Bentivoglio. 3. ORDEM DO DIA: PONTO 3.1. Leitura 
e aprovação da ata da 11ª Reunião Extraordinária realizada em 09/11/2021. Posto em votação, o ponto foi APROVADO 
por unanimidade. PONTO 3.2. Processo digital nº 23068.075173/2021-35 - Homologação do resultado do Concurso 
público de provas e títulos para Professor do Magistério Superior Efetivo - Adjunto com dedicação exclusiva no 
Departamento de História - CCHN - UFES - Edital 25/2021 que apresentou o seguinte resultado: 1º lugar -  Camila Bueno 
Grejo, com 362,46 pontos; 2º lugar - Alessandro Peregalli Fontana, com 323,35 pontos; 3º lugar - Pedro Demenech, 
com 314,30 pontos. Posto em votação, o ponto foi APROVADO por unanimidade. PONTO 3.3. Solicita abertura de 
turma para orientação de Monografia 1, no semestre em andamento, 2021/2, para atender demanda da estudante do 
curso de História, Paula Santos Calasans. Interessado: Douglas Christian Melo. Parecerista: Júlio Cesar Bentivoglio. 
PONTO 3.4. Solicita abertura de turma para orientação de Monografia 1, no semestre em andamento, 2021/2, para 
atender demanda da estudante do curso de História, Samara Muniz dos Anjos. Interessado: Rodrigo Sarruge Molina. 
Parecerista: Júlio Cesar Bentivoglio.  PONTO 3.5. Solicita abertura de turma para orientação de Monografia 1, no 
semestre em andamento, 2021/2, para atender demanda da estudante do curso de História, Daiane Kellen Magnago. 
Interessada: Miriã Luiz. Parecerista: Júlio Cesar Bentivoglio. Parecer da Comissão Interna de Ensino dos Pontos 3.3. 
ao 3.5: “Trata este parecer dos Planos de Ensino enviados pelos professores e seus respectivos arquivos abaixo 
relacionados: 1. Douglas Christian Melo – Monografia 1; 2. Miriã Lúcia Luiz – Monografia 1; 3. Rodrigo Sarruge Molina 
– Monografia 1. Após o exame dos planos de ensino apresentados verificou-se que os mesmos foram apresentados no 
modelo disponibilizado pela Prograd e atendem as exigências feitas pelas resoluções desta Universidade, em especial, 
relacionadas com o ensino na modalidade Earte. Deste modo sou, s.m.j. favorável à aprovação dos planos de ensino 
apresentados pelos professores”. Posto em votação, os pontos foram APROVADOS por unanimidade. PONTO 
3.6. Solicita abertura de turma para orientação de Monografia 2, no semestre em andamento, 2021/2, para atender 
demanda da estudante do curso de História, Noeli Maria do Nascimento. Interessado: Regina Bitte. Parecerista: Júlio 
Cesar Bentivoglio. Parecer da Comissão Interna de Ensino: “Trata este parecer da solicitação e do plano de ensino da 
disciplina Monografia 2 a ser ofertada pela professora Regina Celi F. Bitte, Oferta 2021/2. Após o exame da 
documentação apresentada, conforme modelo disponibilizado pela Prograd e em conformidade com as resoluções 
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desta Universidade, em especial, relacionadas com o ensino na modalidade Earte, sou, s.m.j. favorável a sua 
aprovação”. Posto em votação, o ponto foi APROVADO por unanimidade. 4. PALAVRA LIVRE: Palavra livre: O professor 
Antônio Carlos pede um trabalho de mobilização dos alunos que estão com a matrícula trancada. A professora Maria 
Beatriz informa que a disciplina de prática de pesquisa inicia todo semestre com 30 a 40 alunos e termina com 12 a 8 
estudantes, mas nesse semestre estão 40 alunos matriculados e estão todos presentes nas aulas, provavelmente isso 
se deve à proximidade do retorno presencial. A chefia informa que o formulário do PAD foi enviado para os professores 
irem se familiarizando, pois cada um vai preencher individualmente, mas a chefia vai juntá-los em um relatório para 
enviar ao CCHN. Ainda sobre o PAD, Patrícia Merlo coloca que as atividades do curso em EAD não estão contempladas. 
Como não há previsão dessas atividades, sugere que o departamento deve deliberar se continua a oferta ou não desse 
curso, pois não é razoável que as atividades não sejam contabilizadas. O ead não é função gratificada é pago por bolsa 
da UAB, mas as atividades são equivalentes à de Coordenação do Colegiado. A chefia explicou que será concedida a 
carga horária equivalente ao coordenador de colegiado conforme deliberação anterior do departamento. A professora 
Maria Beatriz informa que a ausência de participação dos professores do departamento no curso EAD se deve às 
exigências excessivas do edital que burocratizam demais o trabalho do professor e exigem uma dedicação de tempo 
muito grande. Nada mais havendo a tratar, a presidente agradeceu a manifestação de todos e declarou encerrada a 
sessão e eu, Martha Shauana Batista Santana, lavrei a presente Ata, que será lida e assinada pelos presentes. Vitória/ES, 
30 de novembro de 2021. 

PRESENTES À LEITURA DA ATA 
Adriana Pereira Campos  
André Ricardo Valle Vasco Pereira  
Antônio Carlos Amador Gil  
Belchior Monteiro Lima Neto  
Carlos Vinicius Costa de Mendonça  
Emiliano Unzer Macedo  
Erica Cristhyane Morais da Silva  
Fabio Muruci dos Santos  
Gilvan Ventura da Silva  
Josemar Machado de Oliveira  
Júlio Cesar Bentivoglio  
Leonor Franco de Araújo  
Luiz Claudio Moises Ribeiro  
Maria Beatriz Nader  
Patrícia Maria da Silva Merlo  
Pedro Ernesto Fagundes  
Rossana Gomes Britto  
Sergio Alberto Feldman Licença para capacitação de 03/11/2021 a 31/01/2022  
Ueber Jose de Oliveira  

REPRESENTANTES ESTUDANTIS PRESENTES À LEITURA 
Ana Raquel Martins Moura  
Isabel de Oliveira Costa  
Lais Souza Ramiro Brito  
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