
 Universidade Federal Fluminense – UFF 

Instituto de Ciência da Sociedade e Desenvolvimento Regional – ESR 

Coordenação do Curso de História – CGH 

Departamento de História 

 

Ata N° 1/2017 1 

Ata da reunião de Colegiado do Curso de História do Departamento de História,  do Instituto de 2 

Ciências da Sociedade e Desenvolvimento Regional, da Universidade Federal Fluminense, realizada 3 

no dia 07 de Junho de 2017, na sala 207 F, com a presença dos seguintes membros do colegiado: 4 

professores(as) – Julio Cesar Mendonça Gralha (presidente), Erika Bastos Arantes, Rodrigo Castro 5 

Rezende, Isadora Maleval, Luiz Claudio Duarte, Marcia Carneiro, Leonardo Soares dos Santos e a 6 

representação discente formada pelos discentes Filipe Moreira de Azevedo Tavares e Carolina 7 

Meneguci Siqueira. Ainda presentes como reunião ampliada os docentes Paulo Henrique Pachá, 8 

Claudia Cristina Azeredo Atallah e Susana Cesco, Natalia dos Reis Cruz e Fabrina Magalhães Pinto. 9 

Presentes também os discentes Ailton de Paula Souza, Romulo da Silva e Danilo Dutra.INFORMES: 10 

O coordenador, prof. Julio Cesar Mendonça Gralha, informou que o Conselho Nacional de Educação 11 

ampliou o prazo para a implantação das novas diretrizes do MEC em 12 meses e que o Colegiado 12 

Geral de Licenciatura continua se reunindo. SITUAÇÃO DA PROFESSORA SIMONE DAS 13 

CIÊNCIAS SOCIAIS: Como base na carta enviada pela professora que narra a existência de uma 14 

gravação de teor misógino contra a mesma pelo aluno Leonardo Garrido, tendo em vista ser algo novo 15 

para este colegiado o professor Luiz Duarte recomendou a criação de uma comissão de sindicância 16 

para apurar os fatos e fazer os encaminhamentos necessários. Além disso, conforme solicitação dos 17 

presentes e enunciado na carta da referida professora, elaborar uma nota de repúdio ao ato em si e 18 

qualquer forma de preconceito a ser preparado pela comissão, mas como sendo uma nota do curso. A 19 

comissão formada para atuar nesta situação será composta pelos professores(as): Erika Bastos Arantes, 20 

Paulo Henrique Pachá,  Claudia Cristina Azeredo Atallah, Isadora Maleval e as discentes  Ana Luiza 21 

Lopes e  Carolina Meneguci Siqueira. TRANCAMENTO ESPECIAL DE STEPHANY BATISTA: 22 

O coordenador apresentou o problema da discente Stephany da Silva Batista que apesar de estar no 23 

primeiro período solicitou trancamento especial tendo em vista não poder frequentar as aulas neste 24 

semestre, mas tendo enorme desejo de continuar no curso.  O coordenador prof. Julio Gralha informou 25 

que este trancamento só pode ser aceito com a aprovação do colegiado e professor também explicou 26 

que no momento da solicitação não havia mais chamadas do SISU o que não prejudicaria outro aluno 27 

ingressante que estivesse na lista de espera. O professor Luiz Duarte argumentou da mesma forma. 28 

Após as explanações dos referidos professores foi colocado em votação e aprovado por unanimidade. 29 

DISCIPLINA DE HISTORIA DO TEMPO PRESENTE DE OBRIGATÓRIA PARA 30 
OPTATIVA EM 2017-2: O coordenador prof. Julio Gralha colocou a necessidade urgente de colocar 31 

esta disciplina como optativa. De fato este assunto já havia sido debatido e bastava apenas a 32 

formalização em ata. Assim sendo foi colocado em votação e aprovado por unanimidade. 33 

COMISSÃO DO TCC: o professor Julio Gralha, levando uma solicitação dos alunos, sugeriu a 34 

possibilidade da comissão que foi formada por professores do departamento possa também ter um 35 

representante discente. O que foi aceita por todos. MATRIZ CURRICULAR: O professor Julio 36 

Gralha passou o processo para a modificação da matriz curricular. O NDE faz as recomendações que 37 

são apresentadas e debatidas no colegiado e o formato final é votado. Como o MEC deus mais 12 38 

meses para as implementações, e a PROGRAD recomendou que as mudanças implementadas no 39 

momento pelo nosso curso sejam de tal forma que não alterem a carga horaria geral do curso, pois 40 

desta forma, serão vistas como ajuste o que facilita a implementação. O prof. Julio Gralha colocou 41 

também que para a implementação em 2017-2 o processo deve ser enviado até 15 de julho de 2017. 42 

Apesar de não ser necessária a ata do departamento o mesmo solicitou que ao final do processo fosse 43 

realizada uma reunião extraordinária do Departamento para referendar os ajustes. O professor fez um 44 

histórico da necessidade destes ajustes desde o final de 2014, analisados em 2015, mas em função das 45 

novas normas do Conselho Nacional de Educação foram suspensas até a análise final pelo colegiado 46 

geral de licenciaturas da UFF.  A discente Carolina Menegucci levantou a questão que há pouco tempo 47 

para os alunos analisarem as propostas. O professor Luiz Duarte colocou a importância da 48 

representação discente e alunos analisarem as propostas e que se isso implica em alterar o calendário e 49 

a não implementação em 2017-2 dos ajustes deixamos para o outro semestre. O discente Danilo 50 



levantou que a redução de obrigatórias poderia não dar todo o conteúdo. A professora Claudia 51 

argumentou que as disciplinas não são conteudistas. Ficou acordado que os debates sobre a Matriz 52 

sejam retomados no dia 21.  Foi levantado também pela representação discente a possibilidade do 53 

curso ficar especialista o que foi retrucado e explicado pelos professores Rodrigo, Luiz Claudio e Julio 54 

Gralha tendo em vista que o discente  passaria por todas as áreas (Antiga, Medieval, Moderna, Brasil, 55 

América, Contemporânea, África e Teoria) e que as optativas ampliam o leque de opções e 56 

conhecimento. O prof. Julio Gralha colocou que pode ser feito um estudo deste impacto. Tendo em 57 

vista os problemas de comunicação com o CA. (problemas de e-mail) as atas do NDE e email serão 58 

reenviados. Na próxima reunião, dia 21 de junho analisaremos as propostas. Nada mais havendo a 59 

reunião foi encerrada, e eu, Julio Cesar Mendonça Gralha, lavrei o termo da presente ata. Campos dos 60 

Goytacazes, 07 de junho de 2017.  61 
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