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ASPECTOS ATINGIDOS A PARTIR DA AVALIAÇÃO DO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO  

 

O DH frente a última avaliação do CEE  recebeu com tarefas de melhorias:  

-  Adquirir equipamentos para o Nucleo de Estudos Históricos; 

- Ampliar  o número de pesquisa e extensão; 

- Incentivar publicação em revistas indexadas; 

- Ampliar o corpo docente permanente do Curso; 

- Implementar o Mestrado em História; 

- Ampliar o acervo bibliográfico. 

 

Enquanto responsável pela chefia do DH atualmente podemos asseverar que o 

Departamento obteve êxito em todos os quesitos nos quais foi estabelecida a 

necessidade de melhorias. Assim, detalhando, os equipamentos adquiridos para o 

Nucleo de Estudos Históricos  foram locados em quatro novos laboratórios criados 

desde a visita do CEE. O Nucleo de Estudos Históricos foi extinto e desdobrado em 

laboratórios, como se disse. Houve um significativo aumento do número de pesquisa e 

extensão no DH. O curso e Depto. De História tem o maior número de pesquisa do 

Centro e o segundo maior numero de extensão. Houve considerável aumento da 

publicação do corpo docente e também discente  do Curso em revistas indexadas, e 

também conseguimos criar uma Revista (vinculada ao Programa de Pós-Graduação), já 

indexada e com excelente nível. Conseguimos também ampliar o corpo docente 

permanente do curso em mais 3 professores, além de implementarmos o ingresso 
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discente semestral no Curso (antes era anual). O Mestrado funciona muito bem desde 

2007 e já temos 30 dissertações defendidas.  Houve considerável aumento do acervo 

bibliográfico, até mesmo com obtenção de recursos externos à universidade e destinado 

a esse fim. 

 

Sendo o que tínhamos para relatar, agradecemos a atenção. 

 

Cordialmente, 

 

 

Emerson César de Campos 

Chefe do Departamento de História 

 

 

 


