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Ata da 8ª reunião ordinária do Núcleo Docente Estruturante de 1 

Bacharelado em História. 2 

Aos 16 dias do mês de março de dois mil e vinte e dois, às 9:30 hs, em reunião virtual, os membros 3 

do Núcleo Docente Estruturante de Bacharelado em História, sediado no Campus Dom Bosco da 4 

Universidade Federal de São João del Rei - MG, iniciaram a 8ª 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 NDE: Cássia Rita Louro Palha, Danilo Jose Zioni Ferretti, 7 

Luiz Francisco Albuquerque de Miranda e Orlando José de Almeida Filho. O professor Afonso 8 

de Alencastro Graça Filho não compareceu e apresentou justificativa. Como primeiro ponto de 9 

pauta, referente à criação de um posicionamento do NDE sobre a resolução n° 02 de 2019, que 10 

que define as Diretrizes Curriculares Nacionais para os cursos de formação de professores para 11 

levar à PROEN. Após análise e debate de tal resolução, o NDE decidiu que não é favorável à 12 

aplicação desta resolução na reformulação do Projeto Pedagógico neste momento, considerando 13 

diversos aspectos. O primeiro deles é que já foram realizadas reformulações no Projeto 14 

Pedagógico Curricular da Licenciatura em História nos últimos 7 anos, nas quais já foram 15 

incluídas disciplinas que ampliaram o currículo do curso. Em segundo lugar, podem surgir 16 

mudanças na política educacional para a formação de professores em um futuro próximo, tendo 17 

em vista o processo eleitoral que está em curso este ano. Em terceiro lugar, o posicionamento de 18 

associações e órgãos representativos de professores de história e historiadores, que são 19 

rigorosamente contrários tanto à BNCC da área de História quanto à tal resolução para o Ensino 20 

Superior, que rompe com a formação integral do professor estabelecida pela Diretriz de História 21 

(20011), além de desconsiderar a alteração em andamento no PNE para a curricularização da 22 

extensão em nossos cursos. O NDE destaca que são muitas mudanças profundas em um período 23 

muito curto de tempo. Apesar de estar aberto à reflexão do PPC da licenciatura em História, o 24 

NDE entende que tal resolução sugere mudanças que pensam o professor de História apenas 25 

como um técnico, aplicando a ciência em um contexto específico. Finalmente, basear a formação 26 

dos professores de história apenas na BNCC consistiria em abandonar uma série de debates e 27 

conteúdos que são fundamentais para um professor com conhecimento profundo e crítico da 28 

disciplina. Ademais, criaria uma diferença muito grande entre a Licenciatura e Bacharelado em 29 

História, trazendo prejuízos para a formação dos futuros professores, além da possibilidade de 30 

ampliar o tempo de conclusão da graduação mais uma vez, o que pode gerar a evasão de alunos. 31 

A coordenadoria se comprometeu a encaminhar tal posicionamento à PROEN. A seguir passou-32 

se para o segundo ponto de pauta, referente ao debate sobre a inserção da extensão no currículo 33 

do PPC de Bacharelado em História. Após apresentação das resoluções referentes a este ponto, 34 

os professores debateram e surgiram diversas questões. Por esta razão, o NDE decidiu se reunir 35 

com a PROEX, a fim de sanar as dúvidas e pensar em estratégias que sejam interessantes ao 36 

curso. A coordenadoria se prontificou a marcar a reunião, de modo que o NDE possa avançar nas 37 

alterações dos textos do PPC do Bacharelado em História. Não houve tempo hábil para conversar 38 

sobre a internacionalização, flexibilização do currículo e criação de comissão para revisão do 39 

texto do novo PPC. Tais pontos serão retomados em próxima reunião, que será convocada em 40 

breve devido à urgência desta revisão. Nada mais havendo a tratar, a reunião se encerrou às 41 

12hs05min.  42 
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Prof.ª Cássia Rita Louro Palha (Membro docente) 52 
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Prof. Prof. Danilo José Zioni Ferretti (Membro docente)  56 
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Prof. Orlando José de Almeida Filho (Membro Docente) 65 
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