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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 28 de junho de 2017, na sala 103 do Bloco F,
com a presença dos professores: Júlio César Gralha (presidente do colegiado), Christiano Britto
M dos Santos, Erika B Arantes, Isadora Maleval, Leonardo Soares, Luiz Cláudio Duarte,
Márcia Regina S R Carneiro, Rodrigo Castro Rezende (Chefe do Departamento de História),
Glauco Bruce(Geografia). Discentes: Henrique de Melo Kort Kamp e Romulo Weslley T da
Silva e o secretário da Coordenação de curso Waltair Miranda. Faltas justificadas dos
professores: Carlos Valencia, Simone Silva (Ciências Sociais) Gisele Estácio(Psicologia). Como a
reunião foi ampliada tivemos a presença dos professores: Cláudia Cristina A Atallah, Natália
dos R Cruz, Paulo Henrique Pachá e dos discentes: Danilo Dutra e Caroline M Siqueira. Com a
palavra o Prof. Júlio Gralha iniciou a reunião falando sobre a questão da Profa Simone Silva que foi
insultada verbalmente por um aluno através de rede social(whatsaap) e a mesma solicitava junto a
coordenação medidas de punição ao mesmo. Foi discutida e questão e resolveu instalar uma Comissão
para fazer a devida sindicância do ocorrido e que de antemão as chefias da coordenação e
departamento divulgariam uma nota de repúdio a tal postura que se venha acontecer a quaisquer
professores ou até mesmo a alunos. Continuando passou a falar sobre o caso da aluna Ingrid que já um
tempo vem fazendo uma pesquisa junto ao Prof Gláuco Bruce que é do departamento de Geografia, na
qual solicita que o mesmo seja seu orientador de TCC. Mas de acordo com o atual Regimento não é
possível, falou que estamos fazendo um novo Regimento cuja questão pode ser analisada pela
Comissão de revisão. Após considerações feitas e discutidas inclusive pelo Prof Glauco e pela prof
Érika cujo o trabalho já vem sendo elaborado a 2(dois) anos. Antecipadamente concordou-se de que a
Profa Érika seria a orientadora e o prof Glauco o coorientador da aluna. Os professores Leonardo
Soares e Márcia Carneiro sugeriram que levasse essa questão ao Colegiado de Unidade para que todos
os Cursos aderissem à possibilidade de seus professores orientarem alunos de outros cursos.
Continuando a reunião passou-se a falar sobre o Trancamento Especial de matrícula dos alunos: João
Pedro Rodrigues Barbosa e Rayane Mendonça Faria que encontram-se em sérios problemas de saúde e
questões pessoais que impossibilitam de dar continuidade aos estudos nesse semestre. Foi aprovado
por todos. Continuando foi abordado a questão do ajuste da Matriz Curricular onde será realizado em
agosto no período de 22 a 24, um Seminário com participação dos professores e alunos do curso onde
as propostas sugeridas serão discutidas, debatidas e definidas para que posteriormente sejam levadas à
Plenária Departamental para serem deferidas. Tomando a palavra o Prof Paulo Pachá sugeriu que o
Seminário fosse deliberativo seriam debatidos e votadas as propostas, e o Colegiado referendaria as
decisões do Seminário. Após diversas discussões com palavras dos Professores Julio Gralha, Paula
Pachá, Erika, Luiz Claudio, Leonardo Soares, Rodrigo Rezende, decidiu-se fazer a votação para essa
decisão. Após consulta obtivemos o seguinte resultado: Votos a favor: Luiz Cláudio, Erika Arantes,
Rodrigo Rezende, Leonardo Soares, Christiano Britto, e os discentes: Henrique de Melo e Romulo
Weslley. Votos contra: Julio Gralha, Márcia Carneiro e Isadora Maleval. Ficando assim decidido que
o Seminário para Ajuste na Matriz Curricular será deliberativo. Em seguida discutiu como seria a
votação no Seminário, qual seria a paridade dos votos. A proporção a ser adotada seria pelo Voto
Universal, maioria simples onde também foi posto em votação e após consulta obtivemos o seguinte
resultado: Votos a favor: Luiz Cláudio, Márcia Carneiro, Christiano Britto, Rodrigo Rezende, Erika
Arantes, Leonardo Soares e os discentes Henrique de Melo e Romulo Weslley. Votos contra: Julio
Gralha e Isadora Maleval. Os professores Luiz Claúdio e Erika Arantes fizeram a seguinte observação
sobre essa mudança, que devemos mostrar aos alunos que essa alteração na grade é para uma melhora
na sua formação. Finalizando foi constituída a seguinte comissão para organização do seminário:
Paulo Pachá, Rodrigo Rezende, Erika Arantes e com a participação dos discentes Henrique de Melo,
Danilo Dutra, e Allan F. Nada mais havendo a constar a reunião foi encerrada, e eu, Waltair Miranda
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Rodrigues Júnior, secretário, lavrei o termo da presente ata que será assinada por mim, pelo
coordenador de curso. 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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