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Ata da 70ª reunião ordinária do colegiado do curso de História.1
Aos vinte e sete dias do segundo mês de dois mil e dezenove, às nove horas e trinta minutos, na2
sala 3.50 do Campus Dom Bosco da Universidade Federal de São João Del Rei, teve início a3
70ª reunião ordinária do Colegiado do Curso de História. Estavam presentes, sob a presidência4
da Profª. Letícia Martins de Andrade, os seguintes membros do Colegiado: Profª. Maria Leônia5
Chaves de Resende, Prof. Danilo Zioni Ferretti, Luiz Francisco Albuquerque de Miranda, a6
discente Ana Luisa Grein e a secretária Juliana Zin. A reunião contou com três pontos de pauta,7
a saber: (1) Análise e aprovação dos planos de ensino das disciplinas do primeiro semestre de8
2019; (2) Aprovação da manifestação da adesão ao edital das semanas acadêmicas; (3) Análise9
e aprovação de pedidos de inclusão de disciplinas em Regime de Recuperação. A reunião10
iniciou-se com a apresentação, pela coordenadora, profa. Letícia Martins de Andrade, da análise11
dos planos de ensino enviados pelos docentes. A coordenadora confirmou a recepção dos12
planos de ensino de todos os docentes internos e externos que ministram aulas no curso de13
História, exceto aqueles relativos às três disciplinas sob encargo do professor substituto Leon14
Kaminsky, ainda em processo de contratação pela UFSJ. A profa. Letícia Martins de Andrade15
relatou que os planos enviados atendem parcialmente às exigências da Resolução CONEP n. 12,16
de 04 de abril de 2018, e que uma das questões pouco observadas diz respeito ao17
estabelecimento de critérios para a oferta da avaliação substitutiva. A exposição dos critérios18
definidos em um dos planos levou a uma ampla discussão sobre o artigo 19, secção VIII da19
referida resolução, que foi então consultada e debatida. Constatou-se a possibilidade de20
interpretações variadas e eventualmente equivocadas trazida pelo artigo 19, que não explicita as21
condições para o oferecimento e aplicação da avaliação substitutiva. Desta forma, decidiu-se22
pela não aprovação dos planos. Em vez disso, determinou-se que a coordenadora deverá pedir23
maiores esclarecimentos à PROEN e que, uma vez obtidos, deverá repassá-los a todos os24
docentes e solicitar aos mesmos as adequações finais dos respectivos planos, tendo em vista sua25
aprovação pelo Colegiado e disponibilização para a comunidade acadêmica. Passou-se a seguir26
ao segundo ponto de pauta com a apresentação da proposta elaborada pelo Cahis em27
atendimento ao edital PROEN 002/2019, que trata do apoio à organização de semanas28
acadêmicas. Esclareceu-se que houve uma alteração no formato das propostas de adesão29
enviadas às coordenadorias, que não exigem mais um projeto detalhado, mas passam a30
preencher um formulário simplificado. A proposta foi aprovada pelos presentes por31
unanimidade. O terceiro ponto de pauta tratou da deliberação a respeito de pedidos de quatro32
discentes para a abertura de disciplinas em caráter de Recuperação. Os quatro casos foram33
analisados. Três deles foram indeferidos por não apresentarem justificativas para o pedido. Um34
pedido foi deferido. Decidiu-se que os alunos que tiveram negados seus pedidos serão35
informados sobre a necessidade de fundamentarem os mesmos e que poderão refazê-los e36
submetê-los à nova análise. Decidiu-se ainda que a secretaria da Coordenadoria não mais37
aceitará para a análise formulários de pedido de abertura de disciplinas em recuperação com38
preenchimento incompleto. A profa. Maria Leônia Chaves de Resende aproveitou o ensejo e39
pediu à coordenadoria que realizasse o controle da lista de orientandos e orientadores de TCC e40
Monografia. O prof. Luiz Francisco de Albuquerque Miranda sugeriu que os alunos sejam41
orientados a imprimir duas cópias do formulário de anuência de orientação e que uma delas seja42
mantida com o orientador. Concluídos os trabalhos, encerrou-se a sessão às onze horas e trinta43
minutos, e eu, Letícia Martins de Andrade, coordenadora do curso, lavrei essa ata que, se44
aprovada, será assinada por todos os presentes. São João Del Rei, 27/02/2019.45
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