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Ata da 81ª reunião ordinária do colegiado do curso de História. 1 

 2 

Aos 25 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 81ª 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 e o representante discente Douglas Maia da Silva. O primeiro ponto de pauta foi a 9 

aprovação da grade horária das disciplinas de licenciatura e bacharelado dos cursos de História 10 

para o 2° semestre de 2022. A grade foi aprovada de forma unânime. O segundo ponto de pauta 11 

foi a apreciação do pedido de Tratamento Especial da aluna Samara Ribeiro Almeida, matrícula 12 

221100009 entre os dias 01 de junho de 2022 a 01 de julho de 2022. A coordenadora explicou 13 

a situação de saúde apresentada, bem como os documentos comprobatórios apresentados pela 14 

aluna. O Colegiado aprovou o pedido de forma unânime. Em seguida, passou-se para o terceiro 15 

ponto de pauta, referente ao pedido de dispensa parcial da carga horária de estágios realizado 16 

pela aluna Laura Ramos Xavier Barbosa, matrícula 171100034. A aluna participou do programa 17 

Residência Pedagógica entre outubro de 2020 e março de 2022 e, por conta dessas atividades, 18 

pediu dispensa das disciplinas de Estágio Supervisionado II, III e IV para que possa colar grau 19 

em agosto de 2022. Também ressaltou que já realizou as disciplinas de TCC 1 e 2, obtendo 20 

aprovação em ambas. A coordenadora comentou que tal pedido está respaldado pela resolução 21 

n° 14 de 2018, que aponta no art. 2° “A carga horária de atividades realizadas no Programa de 22 

Residência Pedagógica pode ser utilizada para dispensa parcial ou total da carga horária de 23 

unidades curriculares do tipo Estágio dos cursos de grau acadêmico Licenciatura”. A mesma 24 

resolução estabelece que, neste caso, o Colegiado deve indicar as notas das disciplinas 25 

dispensadas. O Colegiado aprovou de forma unânime o pedido da aluna deliberou sobre a 26 

repetição da nota 9,7, obtida pela aluna na disciplina Estágio Supervisionado I. O Colegiado 27 

também apontou a necessidade de criar critérios para elaboração desse tipo de nota em pedidos 28 

que venham a ser realizados no futuro, bem como sobre protocolos para pedidos de dispensa 29 

realizados por alunos que participaram de PIBID, RP  e outras experiências pedagógicas, que 30 

podem ser consideradas como possíveis de serem aproveitadas para dispensa das disciplinas de 31 

Estágio Supervisionado. A coordenadora se comprometeu a elaborar tais critérios e apresentar 32 

para apreciação do Colegiado em reunião futuramente. Em seguida, a coordenadora apresentou 33 

o caso do pedido de dispensa do aluno Camilo Augusto Carvalho De Souza, matrícula 34 

181100003. O aluno solicitou o aproveitamento do seu trabalho na Escola Estadual Professor 35 

Adílio José Borges, em Conceição da Barra de Minas, para eliminar a disciplina de Estágio III. 36 

Ele leciona as disciplinas de História e Sociologia para duas turmas de 3o ano e uma turma de 1o 37 

ano do Ensino Médio. A coordenadora indicou que a resolução de n° 14 de 2018, que trata da 38 

dispensa de unidades curriculares, não prevê esse tipo de aproveitamento, mas apenas de 39 

disciplinas e cursos realizados em outras instituições. No caso específico das disciplinas de 40 

Estágio, tal resolução indica que a dispensa de unidades curriculares do tipo estágio “só é 41 

permitida em caso de participação em programas específicos aos quais a UFSJ aderir”. Ao mesmo 42 

tempo, a coordenara reconheceu a legitimidade do pedido do aluno. Desse modo, sugeriu que o 43 

aluno, que está inscrito na disciplina de Estágio Supervisionado III, seja avaliado pelas atividades 44 

que têm exercido como docente, registradas em um relatório final que deve ser apresentado para 45 

a professora da disciplina e colocou tal sugestão em votação. O professor Luiz Francisco se 46 

absteve. Os demais membros foram favoráveis. A coordenadora se comprometeu a explicar tal 47 

situação para a professora da disciplina de Estágio Supervisionado III e para o aluno para que 48 

seja realizado tal procedimento. Em seguida, passou-se para o quarto ponto de pauta, referente 49 
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à avaliação de Pedidos de Prorrogação de Prazo para integralização de curso. O primeiro caso foi 50 

o do discente Lucas Leonel Pereira, matrícula 171110003. A coordenação expôs os argumentos 51 

do aluno, ressaltando que o mesmo já obteve aprovação nas disciplinas de Monografia I e II.. A 52 

orientadora do discente, profa. Maria Leônia salientou a qualidade do trabalho e da trajetória do 53 

aluno dentro do curso. O pedido foi aprovado de forma unânime. Outro pedido analisado foi o da 54 

aluna Nara Marques da Silva, matrícula 161100007. A coordenadora explicou as dificuldades 55 

enfrentadas pela aluna, ressaltando que a aluna já obteve aprovação das disciplinas de TCC I e 56 

II. A aluna se comprometeu a cursar as disciplinas de História da Arte, História da América II e 57 

História do Tempo Presente no primeiro semestre de 2023. No segundo semestre, a aluna cursará 58 

as disciplinas Memória e história, Educação e Relações Étnico raciais e Educação e Diversidade, 59 

integralizando o currículo necessário para formação. O colegiado aprovou o pedido de forma 60 

unânime. Em seguida, foi analisado o pedido da aluna Sabrina Evellin Augusta da Silva, 61 

matrícula 151110010. A coordenadora explicou as dificuldades relatadas pela aluna e destacou 62 

que ela está inscrita na disciplina optativa da profa. Maria Leônia deste semestre, bem como 63 

ressaltou seu compromisso em realizar a monografia no segundo semestre de 2022. A profa. 64 

Maria Leônia, orientadora da aluna, comentou sobre o caso, bem como as dificuldades 65 

enfrentadas pela aluna em acessar arquivos para realização da pesquisa por causa da pandemia. 66 

Diante das informações, e da anuência da orientadora, o Colegiado aprovou o pedido. Em 67 

seguida, passou-se ao quinto ponto de pauta, referente à aprovação dos planos de ensino das 68 

disciplinas de Laboratório de Pesquisa I, História do Tempo Presente, Estágio Supervisionado I 69 

e III. O professor Moisés destacou a necessidade dos planos apresentarem as datas de avaliações. 70 

O professor Danilo destacou que as ementas do professor Francisco precisam apresentar os 71 

tópicos que serão trabalhados, pois não estão indicados. A coordenação se comprometeu a enviar 72 

um modelo para os professores, de modo que eles realizem tais ajustes e enviem novamente para 73 

a COHIS. O professor Danilo se comprometeu a elaborar um modelo de plano de ensino para que 74 

todos os docentes possam utilizar nas disciplinas do próximo semestre. Em seguida, passou-se ao 75 

sexto ponto de pauta, referente à aprovação de formulários de pedidos de monitoria para o 76 

segundo semestre de 2022. O Colegiado aprovou de forma unânime todos os pedidos realizados 77 

e estabeleceu a seguinte ordem de prioridade de atendimento: disciplinas obrigatórias de 78 

bacharelado e licenciatura (“História da América I” e “História da América IV”), disciplinas 79 

obrigatórias da licenciatura (“Educação e Relações Étnico-raciais” e “Psicologia da Educação”) 80 

e disciplinas optativas (“História do Socialismo” e “Banquete nos Trópicos”. Os critérios para a 81 

aprovação de tais pedidos e prioridade foram: a contribuição para formação dos estudantes por 82 

meio de trabalho cooperativo entre alunos e professores; o aprofundamento de debates 83 

historiográficos referentes às disciplinas e observação das abordagens desenvolvidas pelo 84 

docente em sala de aula; proporcionar oportunidades aos discentes de conhecer e participar das 85 

relações de ensino, pesquisa e extensão com trabalho próximo ao docente no processo de ensino 86 

aprendizagem; oferecer aos monitores aproximação das atividades didáticas, desde os 87 

planejamentos até suas execuções; estabelecer pontes para a relação entre alunos e professores. 88 

Antes de finalizar a reunião, a professora Maria Leônia ressaltou as dificuldades na utilização do 89 

novo sistema, o SIGAA, bem como a falta de auxílio para retirar as dúvidas e esclarecer os 90 

processos aos docentes. Nada mais havendo a tratar, a reunião se encerrou às 11hs20min.  91 

 92 

 93 

_______________________________________________________________________ 94 

Prof. Danilo José Zioni Ferretti (Membro docente)  95 

_______________________________________________________________________ 96 

Douglas Maia da Silva (representante discente) 97 

 98 

__________________________________________________________________ 99 
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Prof.ª Ingrid Silva de Oliveira Leite (Coordenadora) 100 
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__________________________________________________________________ 102 

Prof. Luiz Francisco Albuquerque de Miranda (membro docente) 103 
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__________________________________________________________________ 105 

Prof.ª Maria Leônia Chaves de Resende (Membro docente) 106 

 107 

_______________________________________________________________ 108 

Prof. Moisés Romanazzi Torres (Membro Docente) 109 

 110 
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