UFF – UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
ESR – INSTITUTO DE CIÊNCIAS DA SOCIEDADE E DESENVOLVIMENTO REGIONAL
CGH – COORDENAÇÃO DO CURSO DE HISTÓRIA DE CAMPOS
Ata da Reunião de Colegiado de Curso de História, do Instituto de Ciências da Sociedade e
Desenvolvimento Regional, realizada virtualmente, através da plataforma “google meet”, aos treze
dias do mês de outubro de dois mil e vinte, às dez horas e trinta minutos.
Aos treze dias do mês de outubro de dois mil e vinte, às dez horas e trinta minutos, através da
plataforma virtual, “google meet” reuniram-se, sob a presidência do professor Júlio César
Mendonça Gralha, coordenador do CGH, os professores: Cláudia Cristina Azeredo Atallah, Rodrigo
Castro Rezende, Isadora Tavares Maleval, Luiz Claudio Duarte, Simone Silva, Márcia Carneiro,
Carlos Eduardo Valência Villa e Natália dos Reis Cruz; a Secretária da Coordenação, Flávia Vianna
Fagundes; e os discentes: Fernanda Figueiredo de Souza Barreto Silva e Igor Gonçalves Pereira.
I – AVALIAÇÃO DAS PRIMEIRAS TRÊS SEMANAS DO SEMESTRE REMOTO: O
Coordenador Júlio Gralha explanou alguns ruídos de comunicação que estavam ocorrendo, como
alunos sem e-mail IDUFF; alunos sem acesso ao classroom; alunos solicitando a participação em
aulas, porém sem saber se estavam inscritos. O Coordenador Júlio Gralha solicitou que todas as
questões fossem enviadas à Coordenação, com cópia para ele, a fim de conhecimento e resolução. A
professora Cláudia Atallah informou que as disciplinas de Estágio III e IV serão ministradas por
meio do google meet. O professor Rodrigo Rezende informou que a aluna Mariana Conceição não
responde aos e-mails. A Coordenação tentará fazer contato. Os representantes do Centro
Acadêmico de História (CAHIS), Fernanda Figueiredo e Igor Gonçalves, listaram algumas ações
que foram realizadas durante a pandemia, como divulgação do passo a passo de como fazer o
IDUFF, formulário para entender as dificuldades dos estudantes no período remoto, entre outras
ações. II – DISCIPLINA HISTÓRIA DO CONTINENTE AMERICANO I: O Coordenador
Júlio Gralha informou que a Coordenação recebeu algumas demandas dos estudantes e do Centro
Acadêmico, solicitando modificações na execução da disciplina e que após uma reunião da
Coordenação e do Departamento com o professor Carlos Valência, algumas alterações foram
acordadas. O professor Carlos Valência estabeleceu dois planos. O primeiro que mantém a
bibliografia em língua estrangeira e o um segundo plano com bibliografia somente em português
cabendo o aluno escolher um dos planos. A cada semana será ofertada a bibliografia que será
trabalhada, em português e língua estrangeira. O Centro Acadêmico informou que não há nada
pessoal e que a questão reivindicada é sobre a bibliografia ofertada. O Centro Acadêmico afirmou
que reconhece a qualidade da aula. O Coordenador Júlio Gralha informou que, a princípio, as
modificações são apenas para o semestre 2020.1. III – INFORMES – O Coordenador Júlio Gralha
informou que solicitará, posteriormente, a indicação de 1(um) representante do Centro Acadêmico,
a fim de participar do Grupo de Trabalho que tratará da reforma do Projeto Pedagógico do Curso de
História - PPC. Nada mais havendo a acrescentar, o coordenador do CGH encerrou a reunião
agradecendo a presença de todos e coube a mim, Flávia Vianna Fagundes, redigir a ata que assino
juntamente com o professor Júlio César Mendonça Gralha. Campos dos Goytacazes, aos treze dias
do mês de outubro de dois mil e vinte.
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