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Ata N° 01/2016 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, 3 

realizada no dia 30 de maio de 2016, na sala 203 C, com a presença dos professores(as): Julio 4 
Gralha (presidente), Marcia Carneiro, Natalia, Erika, Claudia, Isadora, Rodrigo, Leo, Christiano. 5 

INFORMES: o Professor Julio Gralha tratou das discussões sobre estágio e práticas educativas 6 

promovidas pelo Colegiado de Licenciatura, mas sem deliberações para que se possa implementa-las 7 

na nova matriz curricular. REUNIÃO: Apesar do baixo quórum foram discutidas algumas questões. A 8 

elaboração do edital/convocação para TCC. Verificar a salas para o semestre todo  e salas livres para a 9 

História. Além disso,   formalizar a troca de fechadura de História tendo em vista que os professores 10 

encontravam alunos nela. Trocar a fechadura e deixar copia na segurança, na coordenação e com 11 

professores O prof. Julio Gralha informou que a sala é de uso exclusivo de convivência e trabalho dos 12 

professores. Ela pode ser usada pelos professores e respectivos núcleos sem espaço. Neste sentido, os 13 

professores podem se reunir com seus bolsistas.  O professor Julio Gralha informou também, com base 14 

nas informações do Departamento que em 2016-2, para  Ciências Sociais só haverá uma disciplina de 15 

teoria. Foi discutido também a possibilidade de passar História do Tempo Presente para optativa. A 16 

professora Natalia concordou com esta possiblidade. As professoras Erika e Claudia informaram sobre 17 

ajustes no Manual do Estagiário – Ajustes no manual.  Nada mais havendo a reunião foi encerrada, e 18 

eu, Julio Cesar Mendonça Gralha, lavrei o termo da presente ata. Campos dos Goytacazes, 30 de 19 

Março de 2016.  20 


