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CHT – DEPARTAMENTO DE HISTÓRIA DE CAMPOS
Ata da Reunião Extraordinária da plenária do Departamento de História de Campos, do Instituto de
Ciências da Sociedade e Desenvolvimento Regional, realizada virtualmente, através da plataforma
“google meet”, aos vinte e quatro dias do mês de agosto de dois mil e vinte, às quinze horas.
Aos vinte e quatro dias do mês de agosto de dois mil e vinte, as quinze horas, através da plataforma
virtual google meet, reuniram-se, sob a presidência do professor Walter Luiz Carneiro de Mattos
Pereira, chefe do CHT, os professores Luiz Claudio Duarte, Cláudia Cristina Azeredo Atallah, Fabrina
Magalhães Pinto, Roberto Moll Neto, Júlio César Mendonça Gralha, Christiano Britto Monteiro dos
Santos, Carlos Eduardo Valência Villa, Isadora Tavares Maleval, Leonardo Soares dos Santos, Márcio
Soares de Sousa e a funcionária administrativa Raquel Caetano Braga Reis. As professoras Márcia
Regina Silva Ramos Carneiro e Erika Bastos Arantes estão afastadas, em estágio pós-doutoral.
Ausências justificadas dos professores Rodrigo Castro Rezende, Natália dos Reis Cruz, Débora El
Jaick Andrade. 1- Decisão CEPEX 160/2020: O coordenador do curso, professor Júlio Gralha,
reportou-se sobre a sugestão do NDE da flexibilização das atividades síncronas entre 10% e 30%, na
forma do § 7º do artigo 9º da Decisão. A proposta foi referendada pela plenária departamental. O
coordenador também comunicou sobre uma outra sugestão do NDE para que os professores
apresentem até o dia 10 de setembro, o Plano de Atividades constante do Anexo 1 da referida Decisão,
para serem submetidos ao Colegiado de Curso. A plenária acatou a sugestão. As professoras Fabrina
Magalhães Pinto e Isadora Tavares Maleval solicitaram flexibilização de carga horária, com base no
artigo 12 da Decisão, por se responsabilizarem pelo cuidado de crianças, pleiteando a dispensa de
ministrarem disciplinas optativas no semestre 2020.1. A plenária aprovou a flexibilização para as duas
docentes e pronunciou-se pelo encaminhamento do pleito ao Colegiado de Curso para decidir sobre
o cancelamento das disciplinas ofertadas pelas professoras, de acordo com o item 1 do art. 22, da
referida Decisão CEPEX de 14 de agosto de 2020. Nada mais havendo a acrescentar, o chefe do CHT
encerrou a reunião agradecendo a presença de todos e coube a mim, Júlio Cesar Mendonça Gralha
redigir a ata que assino juntamente com o professor Walter Luiz Carneiro de Mattos Pereira. Campos
dos Goytacazes, aos vinte e quatro dias do mês de agosto de dois mil e vinte.
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