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Ata da 79ª reunião ordinária (ampliada) do colegiado do curso de
História.
Aos 11 dias do mês de maio de dois mil e vinte e dois, às 9 horas e 30 minutos, em reunião virtual,
os membros do Colegiado do Curso de História, sediado no Campus Dom Bosco da Universidade
Federal de São João del Rei - MG, iniciaram a 79ª reunião ordinária. Estavam presentes, sob a
coordenação da Profa. Ingrid Silva de Oliveira Leite, que presidiu a reunião, os seguintes
professores membros do Colegiado de Curso de História: Danilo Jose Zioni Ferretti, Luiz
Francisco Albuquerque de Miranda, Moisés Romanazzi Torres, Maria Leônia Chaves de Resende
e o discente, representante, Douglas Maia da Silva. Tratava-se de uma reunião ampliada e, por
isso, também estavam presentes os docentes Afonso de A. Graça Filho, Alfredo Nava Sanchez e
Orlando José de Almeida Filho. Não estava presente e apresentou justificativa a professora Cassia
Rita Louro Palha. Não estava presente e não apresentou justificativa o professor Wlamir José da
Silva. O único ponto de pauta tratou do problema de falta de professor para as disciplinas de
Estágio Supervisionado I e III, que são de responsabilidade do DECED, de acordo com o PPC
do Curso de Licenciatura em História. A coordenadora Ingrid explicou que o DECED passou a
informação que a professora substituta que já estava finalizando sua contratação junto à UFSJ
desistiu de tomar posse. O DECED também informou que os outros cursos que aguardavam tal
substituição cancelaram as disciplinas que seriam ofertadas e pediu um posicionamento da
COHIS, uma vez que a contratação está autorizada apenas até agosto de 2022 e que, dificilmente,
o segundo lugar aprovado no concurso aceitaria tomar posse apenas para trabalhar apenas por 2
meses e meio. Tendo em vista o caráter prático das disciplinas e o fato de serem pré-requisitos
para Estágio Supervisionado II e IV, a coordenadora entendeu que não seria uma opção cancelar
as disciplinas em questão, mas que precisava consultar o colegiado de curso e os demais
professores, a fim de pensar estratégias para o problema. Após apresentar o fato, o colegiado
decidiu, de forma unânime e com o apoio de todos os docentes presentes, que a COHIS deveria
pedir a convocação do segundo lugar aprovado no concurso realizado pelo DECED, mesmo com
a possibilidade de resposta negativa. Também foi decidido que, caso não ocorra tal contratação,
as disciplinas deverão ser finalizadas por um grupo de professores, de modo que os alunos não
deixem de ter os créditos de Estágio Supervisionado I e III e que possam cursar Estágio
Supervisionado II e IV, que serão ofertadas pelo DECED no próximo semestre. O professor
Afonso ressaltou a responsabilidade do DECED em fornecer professores para as disciplinas de
Estágio Supervisionado e que a solução de um grupo de professores assumir Estágio I e III se
trata de uma excepcionalidade, e não de um compromisso do DECIS em se responsabilizar por
matérias. O professor Luiz Francisco lembrou que a necessidade de cumprir com a oferta de
professores para a História está com o DECED há muito tempo e que eles precisam se programar
e planejar para atender tais demandas. Caso isso não ocorra, é preciso que eles passem uma vaga
para o DECIS, de modo que haja contratação específica de professores para atender ao curso. Os
professores Afonso e Orlando levantaram a possibilidade de levar o caso para ser conversado
junto à reitoria para pensar soluções, tendo em vista que estamos passando por uma fase de
reformulação de PPC e de curricularização da extensão. O professor Danilo ressaltou que, caso
haja uma negativa do segundo colocado no concurso do DECED, tal departamento deve fornecer
professores para ajudar a realizar as disciplinas, mesmo no pouco tempo que resta. A professora
Maria Leônia levantou a possibilidade dos alunos que tenham feito parte do PIBID e da
Residência Pedagógica e que estejam inscritos em Estágio I e III, tenham a equivalência nos
conteúdos aprovada pelo colegiado. Finalmente, a coordenadora Ingrid se comprometeu a
repassar a decisão para a chefe de departamento do DECED e averiguar sobre os planejamentos
do DECED para atender as demandas do curso de licenciatura em história para os próximos
semestres. Nada mais havendo a tratar, a reunião se encerrou às 11hs30min.
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_________________________________________________________________
Douglas Maia da Silva (representante discente)
_______________________________________________________________________
Prof. Afonso de A. Graça Filho
_______________________________________________________________________
Prof. Alfredo Nava Sanchez
_______________________________________________________________________
Prof. Danilo José Zioni Ferretti (Membro docente)
__________________________________________________________________
Prof.ª Ingrid Silva de Oliveira Leite (Coordenadora)
__________________________________________________________________
Prof. Luiz Francisco Albuquerque de Miranda (membro docente)
__________________________________________________________________
Prof.ª Maria Leônia Chaves de Resende (Membro docente)
_______________________________________________________________
Prof. Moisés Romanazzi Torres (Membro Docente)
_______________________________________________________________________
Prof. Orlando José de Almeida Filho
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