
 Universidade Federal Fluminense – UFF 

Instituto de Ciência da Sociedade e Desenvolvimento Regional – ESR 

Coordenação do Curso de História – CGH 

Departamento de História 

 

Ata N° 01/2018 do Colegiado de Curso de História do Departamento de História, do Instituto de 1 

Ciências da Sociedade e Desenvolvimento Regional, da Universidade Federal Fluminense, 2 

realizada no dia 12 de Abril de 2018, na sala de reunião do LAPHOC às 14:00 com a presença 3 

dos professores(as): Julio Gralha (presidente),  Marcia Carneiro,  Leonardo Soares, Erika 4 

Bastos Arantes Rodrigo Resende, Christiano Britto, Isadora Maleval, e o representante 5 

estudantil Janderson Locatel. 6 
SITUAÇÃO DA PROFESSORA SIMONE SILVA: o prof. Júlio Gralha iniciou a reunião 7 

solicitando a professora Erika Bastos o resultado do contato com a professora Simone  e  informou que 8 

havia entrado em contato com ela no dia anterior informando as duas possibilidades de solução para a 9 

situação da fala agressiva e desrespeitosa do aluno Leonardo em um áudio do grupo de alunos 10 

whatsapp se  São elas 1) solicitar uma comissão de sindicância ao diretor de unidade e 2) Fazer um  11 

uma retratação na plenária do Colegiado e aguardaríamos a decisão. O prof. Leonardo Soares ressaltou 12 

a demora no encaminhamento de uma ação e o prof. Julio Gralha concordou e que de fato os contatos 13 

da comissão para conversar com a professora Simone e os resultados de que ação adotar foram 14 

demorados em função de diversas dúvidas que foram aparecendo e o desejo da professora Simone, 15 

segundo a comissão, de não estar lecionando para o referido aluno. Após as considerações dos 16 

membros do colegiado, que inicialmente viam a retratação como solução, preferiram adotar uma ação 17 

institucional e ficou decidido, por unanimidade, a solicitação junto ao Instituto da abertura de 18 

sindicância com relação ao problema ocorrido no final do primeiro semestre de 2017 supra citado. 19 

MATRIZ CURRICULAR LICENCIATURA MEC: o prof. Julio Gralha colocou para os colegas o 20 

boletim de serviço número 15 de 22-01-2018 ANO LII  referente as ações do colegiado de 21 

licenciaturas com relação as novas ações do MEC  que deverão ser implementadas em 2018-2. O prof. 22 

Julio Gralha colocou que a instrução de serviço determina que o TCC de Licenciatura deve ter 23 

aderência ou algum tipo de reflexão na área de ensino, caso contrário não contará como parte das 400 24 

horas de prática como componente curricular. Dúvidas sobre disciplinas de 30 horas como optativa de 25 

ensino, sobre 130 h das PPEs e sobre carga horária de projeto serão levadas na próxima reunião de 26 

colegiado de licenciatura. O prof. Julio Gralha informou que todas quintas o NDE e Colegiado se 27 

reuniram para preencher todos os formulários necessários e na última semana fará a reunião de 28 

colegiado aprovando os formulários. INFORME: O prof. Rodrigo Resende informou que a nova 29 

professora substituta que chegou irá ministrar a disciplina de História do Continente Americano I e 30 

uma disciplina optativa. Nada mais havendo o prof. Julio Gralha encerrou a reunião às 15:15 e lavrou a 31 

ata que será assinada pelo coordenador e secretário. 32 

 33 


