UFF – UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
ESR – INSTITUTO DE CIÊNCIAS DA SOCIEDADE E DESENVOLVIMENTO REGIONAL
CHT – DEPARTAMENTO DE HISTÓRIA DE CAMPOS
CGH – COORDENAÇÃO DO CURSO DE HISTÓRIA DE CAMPOS
Ata da Reunião Ordinária Conjunta do Departamento de História e da Coordenação do Curso de
História, do Instituto de Ciências da Sociedade e Desenvolvimento Regional, realizada
virtualmente, através da plataforma “google meet”, aos vinte e três dias do mês de junho de dois mil
e vinte, às onze horas.
Aos vinte e três dias do mês de junho de dois mil e vinte, as onze horas, através da plataforma
virtual, “google meet” reuniram-se, sob a presidência dos professores Walter Luiz Carneiro de
Mattos Pereira, chefe do CHT e Júlio César Mendonça Gralha, coordenador do CGH, os
professores: Cláudia Cristina Azeredo Atallah, Christiano Britto Monteiro dos Santos, Márcia
Regina Silva Ramos Carneiro, Roberto Moll Neto, Rodrigo Castro Rezende, Márcio de Sousa
Soares, Isadora Tavares Maleval, Natália dos Reis Cruz, Leonardo Soares dos Santos, Carlos
Eduardo Valência Villa; as funcionárias administrativas Raquel Caetano Braga Reis e Flávia Vianna
Fagundes, os representantes estudantis Igor Gonçalves, Marco Antônio Rodrigues, e pela aluna
Fernanda Figueiredo. A professora Érica Bastos Arantes encontra-se em estágio pós-doutoral.
Ausências justificadas dos professores Débora El-Jaick Andrade, Fabrina Magalhães Pinto e Luiz
Claudio Duarte. I – Decisão CEPEX 156/2020: O coordenador do CGH e o chefe do CHT
apresentaram para apreciação da plenária os Planos de Atividades Acadêmicas Emergenciais
(PAAE) enviados pelos professores, relativos às disciplinas que serão oferecidas em regime
emergencial, conforme Decisão CEPEX 156/2020, para atender aos alunos do Curso de História e
de outros cursos, na condição de “prováveis formandos”. O professor Júlio Gralha acrescentou que,
com base em resoluções do CNE, a PROGAD, orientou, em Fórum de Coordenadores de
Licenciatura realizado por meio digital, em 22 de junho de 2020, que os alunos inscritos nas
disciplinas de Estágio Supervisionado, na mesma condição de “prováveis formandos”, podem ser
enquadrados na Decisão CEPX. Assim sendo, o professor Julio Gralha colocou em votação a
inclusão das disciplinas de PPE (estágio) e a criação de plano específico. A plenária aprovou a ação.
Portanto, o rol de disciplinas a serem oferecidas em atividades emergenciais, atendendo as normas
vigentes e a orientação PROGRAD são as seguintes: CHT00095 HISTORIOGRAFIA DO BRASIL
COLONIAL; CHT00152 MITOLOGIAS DO CONTINENTE AFRICANO: YORÙBÁ,
SONINQUÊ, FULA, LUNDA E OUTROS; CHT00056 PRÁTICA EDUCATIVA I; CHT00115
HISTÓRIA DO BRASIL IMPÉRIO; CHT00144 ZUMBI E PALMARES: HISTORIOGRAFIA,
MOVIMENTOS SOCIAIS E PRODUÇÃO CULTURAL; CHT00053 PENSAMENTO POLÍTICO
NA REPÚBLICA; CHT00154 HISTÓRIA ORAL; CHT00137 HISTÓRIA DO
NEOLIBERALISMO, NEOCONSERVADORISMO E RESISTÊNCIAS NA AMÉRICA;
CHT00149 INTRODUÇÃO AO MATERIALISMO HISTÓRICO II: A CRÍTICA DA ECONOMIA
POLÍTICA; CHT00157 TRÁFICO ILEGAL DE AFRICANOS: HISTÓRIA, HISTORIOGRAFIA
E FONTES; CHT00112 HISTÓRIA DA CONTEMPORANEIDADE; CHT00060 PESQUISA E
PRÁTICA DE ENSINO III; CHT00061 PESQUISA E PRÁTICA DE ENSINO IV. Planos
aprovados pela plenária. II – PLANOS DE ATIVIDADES ACADÊMICAS EMERGENCIAIS –
O Professor Walter observou que todos os planos encaminhados pelos professores ao CHT/CGH
1

devam ser assinados e enviados em formato “doc/word”, pois necessitam também das assinaturas da
chefia do CHT e do Coordenação do CGH, para serem encaminhados à direção do Instituto. III–
COMUNICADO AOS ALUNOS: O coordenador do CGH informou que os alunos selecionados
na forma da Decisão CEPEX, serão novamente comunicados, a partir de hoje, por e-mail, em
função da decisão colegiada expressa no item I, e deverão retornar sua carta de adesão ao PAAE, até
o dia 25/06/2020. A coordenação, então, comunicará ao professor a adesão do aluno à disciplina,
para que ele se comunique com o aluno através de e-mail disponível no Iduff para darem início às
atividades. As datas dos encontros virtuais deverão respeitar o calendário anexo à Decisão CEPEX,
devendo, assim que concluído o processo, os professores comunicarem à Coordenação a nota obtida
pelos alunos para serem lançadas no sistema. IV – Alunos com dificuldades em acessar meios
digitais – O professor Roberto Moll indagou qual seria a posição da Universidade quanto aos
alunos que tenham impossibilidade ou dificuldades em acessar meios digitais para realizar as
atividades acadêmicas emergenciais. O professor Júlio Gralha ressaltou que tentadas todas as
possibilidades de acesso, o aluno não ficaria prejudicado, pois continuaria inscrito na disciplina,
para cursá-la posteriormente no período 2002-1 regular. V– Representação Estudantil - O aluno
Igor Gonçalves pediu que fosse divulgada a campanha de auxílio aos alunos e empregados
terceirizados da Universidade, com dificuldades financeiras em decorrência da crise que
atravessamos. As contribuições serão utilizadas para aquisição de cestas básicas e poderão ser
efetuadas através de depósitos em instituições bancárias, cujas contas estão disponíveis nas redes
sociais. Nada mais havendo a acrescentar, o chefe do CHT e o coordenador do CGH encerraram a
reunião agradecendo a presença de todos e coube a mim, Júlio Gralha redigir a ata que assino
juntamente com o professor Walter Luiz Carneiro de Mattos Pereira. Campos dos Goytacazes, aos
vinte e três dias do mês de junho de dois mil e vinte.
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