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Ata N° ___/2014-CGH 1 

Ata da reunião do Colegiado do Curso de História, do Instituto de Ciências da Sociedade e do 2 

Desenvolvimento Regional, da Universidade Federal Fluminense, realizada no dia 21 de Maio de 3 

2014, na sala 207 do Bloco F, com a presença dos professores: Fabrina Magalhães, Julio Gralha, 4 

Natalia Reis, Paulo Cruz e Walter Luiz, Leonardo Soares, Luiz Cláudio Duarte, Carol Fortes, 5 

Carlos Augusto da Conceição Junior representante estudantil. O professor Julio Gralha abriu a 6 

reunião e passou a tratar dos assuntos da pauta. OPTATIVAS NO LUGAR DE DISCIPLINAS 7 

OBRIGATÓRIAS. Os professores Walter Luiz Carneiro, Paulo Cruz e Leonardo Soares lembraram de 8 

um acordo de que disciplinas optativas seria a terceira disciplina não podendo assim dar uma optativa 9 

no lugar de uma obrigatória. O professor Luiz Cláudio salientou a necessidade de ser oferecidas 10 

optativas. A professora Natalia informou que a carência de optativas poderia prejudicar os alunos. A 11 

professora Carol defendeu que as optativas sejam uma terceira disciplina. PROPOSTA APROVADA: 12 

em função da carência de professores seriam oferecidas duas disciplinas optativas por semestre, sendo 13 

estas a terceira disciplina de um professor (ou mais professores) a partir do semestre 2014-2. O 14 

professor Luiz Cláudio Duarte levantou a possibilidade de encaminhar como ajuste a alteração do 15 

curso noturno, para Tarde/Noite passando a valer para 2015-1 o que seria analisado junto a 16 

PROGRAD. O professor Paulo Cruz levantou a questão sobre afastamento para pós-doutorado. O 17 

professor Walter defende que uma comissão seja  criada para verificar os critérios de afastamento. O 18 

prof. Luiz irá consultar a PROPPI para saber os critérios e na próxima reunião será definida uma 19 

comissão. O professor Leonardo Soares expos sob a possibilidade de substitutos em licenças de 60 dias 20 

(como a da profa. Marcia Carneiro). O professor Walter Carneiro informou que em situações 21 

anteriores foi feito um memorando questionando a possibilidade de contratar substituto ainda que o 22 

prazo da licença fosse inferior a 60 dias. DISCIPLINA HISTÓRIA DAS IDEIAS PÓLITICAS: ficou 23 

definido como proposta que quatro professores, com quatro eixos ministrariam a disciplina caso a 24 

profa. Márcia Carneiro não volte  no semestre 2014-2. O professor  Walter Carneiro colocou como 25 

proposta ir a Niterói tentar professores junto ao Programa de Pós-Graduação como estágio Doutoral. 26 

A professora Carol Fortes levantou a possibilidade de usar  o estágio doutoral permanente em Campos. 27 

NDE: o professor Walter foi referendado como o sexto membro do NDE.  Foi definida a reunião de 28 

colegiado/departamento para 11 de junho de 2014 às 10:00  e reunião do NDE para 13 de Agosto de 29 

2014 e a Referendar o prof. Walter como o sexto do membro do NDE. AFASTAMENTO:Walter 30 

Carneiro: Primeiro seminário Internacional sobre o século XIX – Vitória 25-29 de Agosto. Leonardo 31 

Soares: evento na Argentina.  Julio Gralha, Conferencia latino-americana de Egiptologia – Buenos 32 



Aires nos dias 7 e 8 de Agosto. Carol Fortes evento em Outubro em Braga. Natália evento na Espanha. 33 

Fabrina Magalhães Anpof em Setembro. PRGRESSÃO EM AGOSTO: Enviar relatório de atividades. 34 

Nada mais a tratar a reunião foi encerrada e eu professor Julio Gralha lavrei a seguinte ata. 35 


