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UFF – UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

ESR – INSTITUTO DE CIÊNCIAS DA SOCIEDADE E DESENVOLVIMENTO REGIONAL 

CHT – DEPARTAMENTO DE HISTÓRIA DE CAMPOS 

  

Ata da Reunião Ordinária 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 seis dias do mês de agosto de dois mil e vinte, às quatorze horas. 

  

Aos seis dias do mês de agosto de dois mil e vinte, as quatorze 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, Rodrigo Castro Rezende, 

Natália dos Reis Cruz, Christiano Britto Monteiro dos Santos, Carlos Eduardo Valência Villa, 

Isadora Tavares Maleval, Leonardo Soares dos Santos 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. A professora Débora El Jaick Andrade encontra-se em 

férias. Ausência justificada do professor Márcio de Sousa Soares. 1- Afastamentos:  do professor 

Luiz Cláudio Duarte  entre o período de 14 a 18 de setembro para participar do III Seminário 

Estado, Trabalho Educação e desenvolvimento: para onde vai a educação? Crise do capital, 

conservadorismo e desafios à democracia na América (200 anos de Friedrich Engels), entre 14 e 18 

de setembro de 2020; dos professores Luiz Cláudio Duarte, Walter Luiz Carneiro de Mattos Pereira 

e Christiano Britto Monteiro dos Santos entre os dias 21 e 25 de setembro para participar do XIX 

Encontro de História da ANPUH-Rio: História do Futuro: pesquisa, ensino e divulgação científica. 

Aprovados. 2 - Horário 2020.1: o chefe do CHT informou que o quadro de horários, as disciplinas 

ofertadas e a alocação de professores para o semestre 2020/1, anteriormente definidos, ficam 

mantidos, com exceção das disciplinas ministradas pela professora Marcia Regina Silva Ramos 

Carneiro, em virtude de afastamento para realização de pós-doc. A disciplina de História do Brasil 

República fica sob responsabilidade dos professores Luiz Claudio Duarte e Leonardo Soares dos 

Santos. A disciplina optativa Pensamento Político na República será cancelada, tendo os alunos 

inscritos a opção de se inscreverem em outras disciplinas no período previsto pelo calendário 

acadêmico. Aprovado. 3 - Progressão Docente: a Comissão de Avaliação para Progressão Docente 

apresentou parecer para progressão do docente Roberto Moll Neto, de professor Adjunto A 1, para 

professor Adjunto A 2. Aprovado. 4- Nova Constituição do Colegiado do Curso de História – 

CGH e do Núcleo Docente Estruturante – NDE: o professor Júlio Gralha propôs nova 

composição para o Colegiado de Curso de Bacharelado e Licenciatura em História. A plenária 

definiu a composição pelos professores Christiano Britto Monteiro dos Santos, Isadora Tavares 

Maleval, Rodrigo Castro Rezende, Claudia Cristina Azeredo Atallah , Luiz Claudio Duarte, 

Nathalia dos Reis Cruz, Carlos Eduardo Valencia Villa, Júlio Cesar Mendonça Gralha e Leonardo 

Soares dos Santos. Da mesma forma, a plenária decidiu sobre a nova composição do NDE com os 

seguintes docentes: Claudia Cristina Azeredo Atallah, Isadora Tavares Maleval, Carlos Eduardo 

Valencia Villa, Christiano Britto Monteiro dos Santos, Julio Cesar Mendonça Gralha e Leonardo 

Soares dos Santos. 5 – Projetos: O professor Rodrigo Castro Rezende pediu a aprovação do Projeto 

de Ensino do Edital nº 01/2020 - Seleção de Projetos de Apoio às Atividades Acadêmicas não 
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presenciais - ANP - no ensino de graduação e pós-graduação da UFF, para a disciplina "Tópicos 

Especiais em Mitologias do continente africano: yorùbá, soninquê, fula, lunda e outros - 

CHT00152", com carga horária de 10 horas semanais, que será desenvolvido entre agosto e 

dezembro de 2020, totalizando 180 horas na carga horária do RAD. O professor Júlio Cesar 

Mendonça Gralha solicitou a reativação do Projeto de Extensão “Arqueologia e História Antiga sem 

muros”. Aprovados. 6 – Retificação da ata da plenária departamental: o professor Rodrigo de 

Castro Resende solicitou a retificação de parte do ponto de número III da ata de 30 de junho de 

2020, mantida a íntegra do texto restante: onde se lê: "Entre os treze professores presentes, dez 

votaram a favor, dois contra e uma abstenção", leia-se: "Entre os treze professores presentes, dez 

votaram a favor, dois contra e uma abstenção (Prof. Rodrigo Castro Rezende)". Aprovado. 7 – 

Informes: o chefe de departamento alertou sobre o processo sucessório para a chefia do CHT, que 

deve ser iniciado em outubro próximo, assim como da Coordenação de Curso, pela manifestação do 

professor Júlio Gralha. Os dois, em conjunto com o decano  do CHT, professor Luiz Cláudio 

Duarte, exortaram todos os professores a passarem pela chefia do Departamento e pela 

Coordenação de Curso, pela constituição de um rodízio, no sentido de uma contribuição efetiva de 

todos os colegas no exercício de atividades administrativas. O professor Roberto Moll comunicou 

que enviou e-mail para a PROPI acerca dos relatórios finais das bolsas de IC e observou que não há 

ainda previsão para o envio desses relatórios em virtude da pandemia. O professor Walter agendou 

para a próxima reunião ponto relativo à continuidade da liberação de afastamentos de docentes para 

pós-doutorado. O professor Rodrigo Resende chamou a atenção sobre a retomada das liberações 

para licença capacitação. O professor Walter informou que a concorrência para essa modalidade de 

afastamento, pode ser solicitada, mas há limitações no contingente de técnicos e docentes 

interessados, que são definidas agora, pela Reitoria. O chefe do CHT comunicou a todos que na 

última reunião de chefes de departamentos e coordenadores de curso do ESR, solicitou à direção 

que se pronunciasse junto a CPPD para obter informações sobre o encaminhamento dos processos 

de progressão docente, alguns em longo período de análise na referida Comissão. 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 seis dias do mês de agosto de dois 

mil e vinte. 

 

............................................                                                        ............................................... 

Walter Luiz C de M Pereira                                                        Júlio César Mendonça Gralha 

         Chefe do CHT                                                                       Coordenador do CGH 


