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Ata da reunião do Colegiado do Curso de História em conjunto com a plenária do Departamento
de História, ambos do Instituto de Ciências da Sociedade e Desenvolvimento Regional, da
Universidade Federal Fluminense, realizada no dia 19 de fevereiro de 2014, na sala 103 do Bloco
C, com a presença dos professores: Carolina Forte, Julio Gralha (presidente do colegiado),
Leonardo Soares, Luiz Cláudio Duarte (Chefe do Departamento de História), Márcio Soares,
Maria Lima, Natália Reis, Paulo Cruz e Walter Luiz. Os representantes discentes Franciane
Vasconcellos e Carlos Augusto e o secretário da Coordenação de curso Waltair Miranda. Faltas
justificadas dos professores: Carlos Valencia, Débora El-Jaick Andrade, Fabrina Magalhães e
Márcia Carneiro (licença médica). Com a palavra o Prof. Júlio Gralha iniciou a reunião falando que
se encerraram as fases de envio de informações para o EMEC sobre o Reconhecimento do Curso e a
próxima etapa será a visita da comissão de avaliadores do MEC. Disse também que faremos
distribuições de novas tarefas na medida das necessidades. Continuou falando a respeito dos
contratempos havidos com a Monitoria e que, doravante, a mesma ficará a cargo do Departamento.
Com a criação do Departamento de História isso ficará mais organizado. Lembrou a todos que o RAD
deverá ser feito até o dia 28 de fevereiro onde devem fazer a atualização dos projetos. Tomando a
palavra o Prof. Luiz Cláudio falou que a licença da Profª. Márcia Carneiro deverá ser prorrogada, com
isso ele ministrará a disciplina de História do Brasil III. Tomando a palavra o Prof. Leonardo Soares
lembrou que a inscrição de novos projetos no PIBIC como também a renovação de já existentes, será
até o dia 15 de março. Retomando a palavra o Prof. Júlio Gralha falou que os interessados entrassem
em contato com a PROAES para ver a possibilidade de cadastrarem algum projeto. Falou também que
ainda não colocamos em prática a questão das gravações das reuniões como também o envio da ata em
PDF por e-mail. Em seguida foi lida e aprovada a ata da reunião anterior. A pedido do chefe de
departamento foram analisados e aprovados os projetos da Profª. Débora El-Jaick Andrade: “As Ruínas
e os Cacos: Rememorando os 50 Anos do Golpe Militar em Campos dos Goytacazes”; “Revista
Multidisciplinar Discente de Ciências Humanas do Polo de Campos”; e “Cineclube PET-História da
UFF”. Foi aprovado também o projeto da Profª. Maria Lima: “I Seminário Nacional – Formação de
Professores no Ensino Superior: Desafios e Possibilidades”. Retomando a palavra o Prof. Júlio Gralha
falou também que precisaremos de professores externos à coordenação para composição do nosso
Colegiado. Prosseguindo a reunião, foi feita a leitura para aprovação do texto do Regimento do Curso
de História cuja minuta foi elaborada pelo Prof. Márcio Soares. A minuta que teve as seguintes
observações e alterações: 1ª) No final do texto onde fala em Plenária Departamental, escreva-se
Plenária de Colegiado de Curso, 2º) Capítulo III, Artigo 7º §6 os nomes dos representantes estudantis
eleitos por seus pares para está função deverão ser comunicados ao coordenador de curso pela
representação vigente no momento da eleição dos novos representantes. 3º) Capítulo IV, Artigo 8º, §6
A coordenação do Curso também exerce a coordenação do NDE. 4º) Capítulo 5, Artigo 10º, §1 É
também atribuições do coordenador de curso, membro da Comissão de Estágio. 5º) Capítulo 5, Artigo
10º, §7 Nesse artigo teve algumas divergências com relação ao texto, após algumas discussões e
considerações, foi posto em votação que nesse artigo ficasse com texto original na qual tivemos o
seguinte resultado: Favoráveis os professores: Márcio Soares, Luiz Cláudio Duarte, Leonardo Soares,
Júlio Gralha, Walter Luiz, Carolina Forte, Natália Reis e Paulo Terra. Contrários os discentes: Carlos
Augusto e Franciane Vasconcelos. Abstenção Maria Lima. Resultando assim a aprovação do texto
original que transcrevemos a seguir: “Será admitida, em caráter eventual, desde que aprovada pela
plenária, a participação de quaisquer alunos do Curso de História nas reuniões do Colegiado apenas
para prestar e/ou obter esclarecimentos que se façam necessários”. Assim sendo foi aprovado por
unanimidade pelo colegiado o Regimento Interno do Colegiado do Curso de História. Em seguida o
Prof. Júlio Gralha pôs em discussão o Regulamento e Normas Para Orientação, Elaboração e Defesa
de Trabalhos de Conclusão do Curso de História o qual recebeu as seguintes emendas: Art. 51, §1º:
Incluir que estará apto a fazer o TCC o discente que tenha cumprido todos os pré-requisitos e no
mínimo 50% dos créditos necessários à integralização do currículo. Art. 12, § único: incluir a
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expressão: “em formulário próprio”. No Art. 19, § 3º: incluir a expressão: defesa de monografia.
Incluir um artigo final definindo que alterações no Regulamento e Normas Para Orientação,
Elaboração e Defesa de Trabalhos de Conclusão do Curso de História somente poderão ser feitas por
um mínimo 2/3 de votos favoráveis dos membros do colegiado. Com as ressalvas supramencionadas o
Regulamento e Normas Para Orientação, Elaboração e Defesa de Trabalhos de Conclusão do Curso de
História foi aprovado por unanimidade. Nada mais havendo a constar a reunião foi encerrada, e eu,
Waltair Miranda Rodrigues Júnior, secretário, lavrei o termo da presente ata que será assinada por
mim, pelo coordenador de curso e pelo chefe do departamento. Campos dos Goytacazes, 13 de outubro
de 2013.
Waltair Miranda Rodrigues Júnior – Secretário ____________________________________________
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Júlio César Gralha (Coordenador do Curso de História)______________________________________
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Luiz Claudio Duarte (Chefe do Departamento de História)___________________________________

