1 Ata da 66ª reunião ordinária do colegiado do curso de História.
2 Aos cinco dias do mês de junho de dois mil e dezoito, às nove horas e trinta minutos, na sala
33.50 do Campus Dom Bosco da Universidade Federal de São João Del Rei, teve início a 66ª
4reunião ordinária do Colegiado do Curso de História. Estavam presentes, sob a presidência da
5Profª. Letícia Martins de Andrade, os seguintes membros do Colegiado: prof. Orlando José de
6Almeida Filho, prof. Danilo Zioni Ferretti, profa Maria Leônia de Resende e a secretária
7Alessandra Marcolino de Miranda. Ausentes, com justificativa, o prof. Moisés Romanazzi
8Tôrres e a discente Séphora Sutil. A reunião contou com um único ponto de pauta: confecção da
9grade horária para o segundo semestre de 2018. Antes do início dos trabalhos, a profa Maria
10Leônia Resende pediu o encaminhamento de novo pedido oficial de manutenção dos
11equipamentos de multimídia do DECIS, essenciais para o bom desenvolvimento de muitas das
12disciplinas aqui ministradas. Em caso de não atendimento dessa demanda, a referida profa.
13pediu a alocação de suas disciplinas extemporaneamente em outro prédio do Campus Dom
14Bosco. A seguir, a coordenadora apresentou ao Colegiado uma organização prévia da grade
15horária do segundo semestre de 2018, confeccionada buscando a observância das demandas
16concernentes aos horários dos docentes deste departamento e dos docentes externos. Nessa
17organização prévia, todos os pedidos dos docentes puderam ser atendidos. Entre estes,
18constavam pedidos de colocação vespertina para quatro disciplinas (prof. Moisés Romanazzi,
19prof. Afonso Alencastro, profa. Cássia Palha e profa. Letícia Martins de Andrade). Quando da
20exposição da grade ao Colegiado, observou-se que os horários referentes ao espaço de três
21disciplinas (seis horários na grade) ficaram vagos. A profa Maria Leônia Resende então pontuou
22que, sendo o curso de História ofertado em grade noturna, havia necessidade de levar para este
23período as disciplinas previamente dispostas à tarde, de forma a preencher a grade e assim
24garantir uma maior oferta noturna aos alunos que não dispõem de meios para frequentar a
25universidade em outro período. Todos concordaram com a colocação da professora Maria
26Leônia Resende e então deu-se início à reelaboração da grade. Observou-se o preenchimento da
27grade noturna considerando sempre o pedido dos docentes quanto aos dias da semana em que
28desejam atuar. Desta forma, foram analisadas as possibilidades de mudanças na grade para que
29as quatro disciplinas pudessem ser encaixadas. Por fim, tendo restado vagos os horários para
30três disciplinas noturnas e sendo quatro o número de pedidos para disciplinas optativas à tarde,
31um destes pedidos poderia ser atendido. Procurou-se analisar as motivações de cada docente
32que justificassem seu pedido de turno vespertino. A professora Cássia Palha, à frente da
33coordenadoria do PIBID, necessitava do turno vespertino para a compatibilização da atuação
34com discentes de períodos diversos; a profa. Letícia Martins de Andrade, em virtude de seu
35compromisso institucional com a coordenadoria do curso de História, estaria isenta de ministrar
36uma de suas disciplinas; e esta foi a razão que prevaleceu na decisão sobre qual disciplina
37ficaria no período vespertino. O professor Orlando pontuou que as dificuldades que a professora
38Cássia enfrentaria com sua disciplina em período noturno poderiam inviabilizar seu trabalho. A
39coordenadora, Letícia Martins de Andrade, sugeriu a manutenção das duas disciplinas no
40período da tarde, mas prevaleceu no Colegiado a ideia de que haveria maior prejuízo para o
41curso o não completamento dos horários noturnos. Desta forma, decidiu-se pela disposição da
42disciplina da profa Cássia Palha na grade noturna. Concluídos os trabalhos, encerrou-se a
43sessão às onze horas e quinze minutos, e eu, Letícia Martins de Andrade, coordenadora do
44curso, lavrei essa ata que, aprovada, será assinada por todos os presentes. São João Del Rei,
4505/06/2015.
46

1

1

