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Ata da 80ª reunião ordinária do colegiado do curso de História. 1 

 2 

Aos 02 dias do mês de junho de dois mil e vinte e dois, às 9 horas e 30 minutos, em reunião 3 

virtual, os membros do Colegiado do Curso de História, sediado no Campus Dom Bosco da 4 

Universidade Federal de São João del Rei - MG, iniciaram a 80ª reunião ordinária. Estavam 5 

presentes, sob a coordenação da Profa. Ingrid Silva de Oliveira Leite, que presidiu a reunião, os 6 

seguintes professores membros do Colegiado de Curso de História: Danilo Jose Zioni Ferretti, 7 

Luiz Francisco Albuquerque de Miranda, Moisés Romanazzi Torres, Maria Leônia Chaves de 8 

Resende. O representante discente, Douglas Maia da Silva, não compareceu. A coordenadora deu 9 

início aos informes avisando sobre o Ad Referendum aprovando a realização da XX Semana 10 

Acadêmica de História, no período de 05 a 09 de setembro, em virtude do edital UFSJ/PROEN 11 

003/2022 (Apoio à Realização de Semanas Acadêmicas), considerando a impossibilidade de 12 

convocação do Colegiado em razão do prazo já exíguo. O recurso solicitado pela COHIS foi 13 

aprovado e será disponibilizado o valor de R$ 3.478,26 para o evento. A coordenação também 14 

informou sobre a aprovação do pedido de equivalência realizado pelo discente Rodrigo Dias 15 

Silva, matrícula 171100016, em virtude da urgência do mesmo em pedir colação de grau até o 16 

dia 27 de maio de 2022, prazo final estabelecido pela UFSJ. A coordenação aprovou o 17 

aproveitamento das horas realizadas pelo aluno nas disciplinas ˜História do pensamento 18 

econômico” (72 hs), “O sistema capitalista na atualidade” (72 hs), “Mercado Financeiro e de 19 

Capitais”(72 hs) e “Economia Brasileira II”(72 hs) para integralização de seu curso. Tal 20 

aprovação considerou que o Projeto Pedagógico do curso de Licenciatura em História permite 21 

tais combinações de horas para integralizar as 400 horas no currículo de alunos que ingressaram 22 

em 2017 (páginas 30 e 31 do PPC), que é o caso do aluno em questão. A coordenação também 23 

informou sobre o início das atividades do professor substituto Francisco Eduardo Pinto nas 24 

disciplinas de Laboratório de Pesquisa I e História do Tempo Presente e que as disciplinas de 25 

Estágio Supervisionado I e III ainda aguardam a chegada do professor substituto do DECED, que 26 

ainda está em fase de contratação. Também foram repassados os novos procedimentos referentes 27 

aos pedidos de alunos em relação à tratamento especial, equivalência de disciplina e 28 

aproveitamento de estudos e prorrogação de prazo para integralização de curso. O SIGAA não 29 

permite que os discentes realizem requerimentos. Por isso, eles devem ser feitos agora via 30 

formulários do Google, criados pela coordenação e disponíveis na parte ˜Requerimentos 31 

Eletrônicos” do site da COHIS. Tal informação já foi publicada na parte de “Avisos” no site da 32 

COHIS e repassada ao CAHIS, de modo que ajudem na divulgação dessas informações. A 33 

coordenadoria informou também sobre uma lista com nomes de alunos da licenciatura e do 34 

bacharelado que estão em situação irregular no curso e, portanto, são candidatos à desvinculação 35 

da instituição. A DICON deu prazo de cinco dias para que a COHIS consultasse tais alunos para 36 

proceder (ou não) o desligamento. A COHIS solicitou que ninguém fosse desvinculado neste 37 

semestre pelas seguintes razões:  entender que esse processo pode não ser tão rápido, tendo em 38 

vista que o contato com essas pessoas pode demorar a ter um retorno por parte dos mesmos, e o 39 

processo demorado de migração de dados do CONTAC para o SIGAA, que dificulta o acesso às 40 

informações corretas sobre as trajetórias dos estudantes nos cursos de bacharelado e licenciatura 41 

em história. A COHIS fará o contato com essas pessoas ao longo do semestre e, se não obter o 42 

retorno, trará os nomes para o Colegiado deliberar sobre a desvinculação. Finalmente, informou 43 

que o Departamento de Psicologia e o Departamento de Educação ainda não responderam aos 44 

memorandos da COHIS sobre os pedidos de professores. Desse modo, ainda não foi possível 45 

montar a grade horária do segundo semestre de 2022 e submeter à votação no Colegiado. 46 

Encerrando a parte de informes, passou-se ao primeiro ponto de pauta, referente ao pedido de 47 

Tratamento Especial do aluno Carlos Rotta Bertolaccini de Andrade, matrícula n. 221110019. 48 

Após apresentação e análise do caso, o Colegiado aprovou o pedido de forma unânime. A 49 
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coordenadoria informará aos docentes do aluno para que fiquem cientes e procedam de acordo 50 

com a resolução que regulamenta tal situação. Em seguida, passou-se ao segundo ponto de 51 

pauta, referente a três pedidos de equivalências de disciplinas. O primeiro caso foi o da aluna 52 

Larissa Massi de Almeida, matrícula 221100020, transferida ex-officio no primeiro semestre de 53 

2022. A aluna apresentou históricos e ementas de disciplinas dos cursos de História da UFJF e 54 

UFMS que já foram realizadas. Após análise de tabela de equivalências elaborada pela COHIS, 55 

o Colegiado aprovou o pedido de forma unânime. O segundo caso é o da aluna Raissa Muffato 56 

Salomão, matrícula n. 221100007, que apresentou histórico escolar da UFJF e as ementas das 57 

disciplinas cursadas. Após análise de tabela de equivalências elaborada pela COHIS, o Colegiado 58 

aprovou o pedido de forma unânime. O terceiro caso é o do aluno Luis Henrique Paulo dos 59 

Santos, matrícula n. 221100036. O mesmo era aluno do curso de Química da UFSJ e entre 2018 60 

e 2021 realizou disciplinas neste curso de História. Ingressou pelo SISU como aluno de História 61 

em 2022 e solicita equivalências das disciplinas já cursadas. Após análise de tabela de 62 

equivalências elaborada pela COHIS, o Colegiado aprovou o pedido de forma unânime. Em 63 

seguida, passou-se para o terceiro ponto de pauta, referente ao pedido de prorrogação de prazo 64 

para integralização de curso realizado pela aluna Debora Eduarda do Patrocínio Ferreira, 65 

matrícula n.141100061. A mesma alega que ainda não terminou o TCC e com a mudança de 66 

currículo precisa cursar o TCC II para finalização do curso. Ademais, teve dois filhos nos últimos 67 

anos e a pandemia dificultou o acesso à bibliografia e fontes para conclusão de seu TCC. A aluna 68 

também declara que ainda precisa encontrar um orientador. Após apreciação do caso, o Colegiado 69 

solicitou que a aluna informe ao COHIS o nome do orientador e que tal professor esteja ciente 70 

do plano de estudo da aluna, que consiste na realização das unidades de TCC 1 e TCC 2 no 71 

segundo semestre de 2022 de modo concomitante. Sem a anuência de um orientador sobre o caso, 72 

o Colegiado não conseguiu deliberar. A coordenadoria se comprometeu em passar tal informação 73 

para a aluna e retornar com o pedido de prorrogação de prazo ao Colegiado para nova apreciação. 74 

Nada mais havendo a tratar, a reunião se encerrou às 10hs58min.  75 
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_______________________________________________________________________ 78 

Prof. Danilo José Zioni Ferretti (Membro docente)  79 
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__________________________________________________________________ 81 

Prof.ª Ingrid Silva de Oliveira Leite (Coordenadora) 82 
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__________________________________________________________________ 84 

Prof. Luiz Francisco Albuquerque de Miranda (membro docente) 85 
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__________________________________________________________________ 87 

Prof.ª Maria Leônia Chaves de Resende (Membro docente) 88 
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_______________________________________________________________ 90 

Prof. Moisés Romanazzi Torres (Membro Docente) 91 
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