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Ata da 69ª reunião ordinária do colegiado do curso de História.1
Aos vinte e sete dias do décimo primeiro mês de dois mil e dezoito, às quatorze horas e quinze2
minutos, na sala 3.50 do Campus Dom Bosco da Universidade Federal de São João Del Rei,3
teve início a 69ª reunião ordinária do Colegiado do Curso de História. Estavam presentes, sob a4
presidência da Profª. Letícia Martins de Andrade, os seguintes membros do Colegiado: prof.5
Danilo Zioni Ferretti, prof. Luiz Francisco Albuquerque de Miranda, a discente Ana Luisa6
Grein e a secretária Juliana Zin. A reunião teve pauta única, a saber: análise e deliberação sobre7
nove pedidos de discentes com prazo de integralização vencido ou que irá vencer no 2º8
semestre de 2018. Seis discentes tiveram seu pedido deferido; outros três, indeferidos.9
Discutidos estes casos, a coordenadora propôs ao Colegiado que se debatesse a necessidade de10
determinação de uma regra, dentro do curso de História, para o oferecimento das avaliações11
substitutivas. O Colegiado concordou unanimemente que não deve haver uma regra fixa para o12
procedimento, uma vez que cada disciplina tem exigências metodológicas específicas e que13
cada docente deve ter a liberdade de decidir sobre quantidade, forma e extensão do conteúdo14
cobrado em suas avaliações. Desta forma, determinou-se que cada docente deveria estabelecer15
previamente o modo de oferta da(s) avaliação(ões) substitutivas para cada disciplina sob sua16
responsabilidade, apresentando-o nos planos de ensino das mesmas.17

18
Concluídos os trabalhos, encerrou-se a sessão às quinze horas, e eu, Letícia Martins de Andrade,19
coordenadora do curso, lavrei essa ata que, aprovada, será assinada por todos os presentes. São20
João Del Rei, 27/11/2018.21
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