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Ata da 77ª reunião ordinária do colegiado do curso de História. 1 

Aos 17 dias do mês de março de dois mil e vinte e dois, às 10 horas, em reunião virtual, os 2 

membros do Colegiado do Curso de História, sediado no Campus Dom Bosco da Universidade 3 

Federal de São João del Rei - MG, iniciaram a 77ª reunião ordinária. Estavam presentes, sob a 4 

coordenação da Profa. Ingrid Silva de Oliveira Leite, que presidiu a reunião, os seguintes 5 

professores membros do Colegiado de Curso de História: Danilo Jose Zioni Ferretti, Luiz 6 

Francisco Albuquerque de Miranda, Moisés Romanazzi Torres, Maria Leônia Chaves de Resende 7 

e o discente, representante, Douglas Maia da Silva. Como primeiro ponto de pauta, houve 8 

discussão sobre as ementas apresentadas pelos docentes para o primeiro semestre de 2022. As 9 

mesmas foram aprovadas, mas o colegiado entendeu que os planos apresentados não estão 10 

padronizados. O professor Danilo se prontificou a elaborar uma estrutura de plano de ensino 11 

indicando os principais pontos necessários que os planos devem ter para cumprir a 12 

regulamentação da UFSJ, para que possa ser utilizada em semestres futuros. O colegiado fez 13 

ressalva no plano apresentado pelo professor substituto Felipe Deveza, para que ele inclua mais 14 

uma atividade avaliativa em sua ementa, tendo em vista que apresentou apenas duas na que foi 15 

apresentada. A seguir passou-se para o segundo ponto de pauta, referente às deliberações sobre 16 

pedidos de quebras de pré-requisitos para inscrições na 3a etapa dos discentes que enviaram 17 

requerimentos para a Coordenadoria de História. A discente Alice Moraes Pereira solicitou 18 

quebra de pré-requisito para cursar Laboratório de Pesquisa em História II e Monografia II para 19 

finalizar o curso neste semestre. O colegiado aprovou o pedido por unanimidade, mediante o aval 20 

do orientador. A discente Ana Carla Ferreira Resende pediu quebra de pré-requisito da disciplina 21 

Didática da História para cursar Estágio Supervisionado III, pois na época em que a disciplina 22 

foi oferecida, estava com questões de saúde que a impediam. O colegiado aprovou o pedido por 23 

unanimidade. O discente José Henrique Messias solicitou quebra de pré-requisito para fazer as 24 

disciplinas de TCC I e II para se formar neste semestre. O colegiado aprovou por unanimidade, 25 

mediante o aval do orientador. A discente Ketherlin Merilin Xavier solicitou quebra de pré-26 

requisito para cursara disciplina Laboratório de Pesquisa II simultaneamente com Monografia I 27 

este semestre, a fim de se formar ainda este ano. O colegiado aprovou o pedido por unanimidade 28 

e a orientadora, profa. Maria Leônia, deu o seu aval. A discente Haydee Aparecida da Trindade 29 

solicitou quebra de pré-requisito para cursar Laboratório de Pesquisa II e Monografia I 30 

simultaneamente neste semestre, pois está prestes a finalizar o curso e, caso não fizesse agora, 31 

atrasaria em um ano sua conclusão. O colegiado aprovou o pedido por unanimidade, mediante o 32 

aval do orientador. A discente Mayara Aparecida Resende Chagas enviou requerimento pedindo 33 

quebra de pré-requisito, mas não forneceu detalhes de seu pedido. Desse modo, o colegiado 34 

recusou o pedido, pois não se sentiu instruído para deliberar. A discente Mayhara Augusta Batista 35 

solicitou quebra de pré-requisito da disciplina Estágio Supervisionado II para poder fazer Estágio 36 

Supervisionado III. Alegou que não fez Estágio II, pois foi oferecida no momento da pandemia e 37 

não conseguiu conciliar com suas atividades. Gostaria de cursar Estágio III para adiantar sua 38 

graduação, tendo em vista que mora longe e gostaria de adiantar a conclusão de seu curso.  O 39 

pedido recebeu 4 votos a favor e 1 voto contra. O professor Luiz Francisco justificou seu voto 40 

contrário, argumentando a necessidade de se cumprir os requisitos quando se trata de disciplinas 41 

práticas. Ademais, muitos de nossos alunos moram longe, tal como a discente alegou em seu 42 

requerimento. A discente Letícia Pereira Salgado pediu quebra de pré-requisito da disciplina 43 

Didática da História para poder cursar Estágio Supervisionado I, pois já fez monitorias em 44 

disciplinas ligadas à educação e já cursou duas disciplinas de práticas educativas. O colegiado 45 

aprovou seu pedido por unanimidade. O discente Leoni Cesar Alves Moreira solicitou quebra de 46 

pré-requisito para cursar a disciplina de Estágio Supervisionado III, pois devido à pandemia e à 47 

falta de oferta da disciplina ele já cursou Estágio I e IV. Portanto, se quiser formar ainda este ano, 48 

precisa fazer Estágio Supervisionado III agora e Estágio Supervisionado II no próximo semestre. 49 
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O pedido recebeu 4 votos a favor e 1 voto contra. O professor Luiz Francisco justificou seu voto 50 

contrário, argumentando a necessidade de se cumprir os requisitos quando se trata de disciplinas 51 

práticas. A seguir passou-se para o terceiro ponto de pauta, referente às deliberações de pedidos 52 

de outras naturezas realizados por discentes. Foi analisado o caso da aluna Silnara Kelly Faustino, 53 

que pediu para cursar as disciplinas de História do Brasil II e História do Brasil III neste semestre. 54 

Ambas possuem conflito de horário em um dia da semana, mas alegou que se tornou mãe 55 

recentemente e, caso não realizasse tais disciplinas agora, atrasaria a conclusão de seu curso. O 56 

colegiado aprovou o pedido por unanimidade e o professor Danilo – responsável pela disciplina 57 

de História do Brasil III - ressaltou que não há problemas, desde que a discente entregue as 58 

atividades solicitadas e participe das aulas nos dias em que não há conflito de horário. A 59 

coordenação de história tentou uma consulta prévia ao professor Wlamir, responsável pela 60 

disciplina História do Brasil II, mas não obteve retorno. Diante disso, a coordenação responderá 61 

de modo positivo para a aluna e pedirá para que explique o caso para o professor Wlamir. O 62 

colegiado também analisou o pedido da discente Sandra Xavier Fialho, que solicitou quebra de 63 

pré-requisito para cursar as disciplinas de Monografia II e Laboratório II concomitantemente este 64 

semestre. A este pedido, o colegiado foi favorável por unanimidade, desde que exista o aval do 65 

orientador. A mesma aluna fez um pedido de Regime Especial para cursar tais disciplinas, pois 66 

por conta da pandemia, está morando em Belo Horizonte e tem enfrentado problemas 67 

psicológicos e financeiros. O colegiado se solidarizou com a situação da aluna. Todavia, tendo 68 

em vista o art. 21 da resolução n° 02 de abril de 2018 – que define as diretrizes para o Tratamento 69 

Especial – e que a aluna não enviou documentação médica comprobatória para endossar o pedido, 70 

o colegiado o recusou. A seguir, passou-se para o quarto ponto de pauta, referente às 71 

informações de créditos cadastrados na SIPAC para a graduação em História. A coordenadora 72 

informou que no dia 03/03/2022, foram realizados 2 créditos de "movimentação alocação para 73 

centro de custo" da graduação em História, nos valores de R$ 1.872,49 e R$ 1.188,74. A PPLAN 74 

informou que o recurso se trata de 40% sobre o montante total a ser recebido neste ano e que 75 

pode ser usado para material de almoxarifado, diárias e passagens. A segunda verba (R$ 76 

1.188,74) pode ser usada somente para requisição de transporte. A coordenação informou que já 77 

solicitou ao setor de almoxarifado 2 filtros de linha atualizados com 3 pinos para serem usados 78 

nos computadores da coordenação. O professor Luiz Francisco sugeriu que fossem pedidos mais 79 

4 filtros de linha e 4 adaptadores, para que fiquem à disposição dos docentes que, porventura, 80 

precisem utilizar em seus computadores no momento em que estiverem no campus. O professor 81 

Luiz Francisco pediu especial atenção aos prazos para o uso da verba para transporte, de modo 82 

que fosse divulgada a informação junto aos alunos para que eles utilizem tal recurso na Semana 83 

de História de 2022. Finalizados esses pontos, a coordenação informou os problemas referentes 84 

aos professores substitutos das disciplinas de Estágio Supervisionado I e III e Laboratório de 85 

Pesquisa I e História do Tempo Presente. O primeiro caso se refere a um professor substituto que 86 

virá do DECED. O chefe de departamento informou que já foi realizado o concurso, mas que 87 

ainda estão esperando a homologação do resultado. Por isso, ainda não há prazo especifico para 88 

sua chegada. O segundo caso está sendo resolvido pelo jurídico da universidade, que está 89 

deliberando - dentre os aprovados em concursos para professores substitutos –qual candidato 90 

deve convocar. A chefia do DECIS está acompanhando o caso de perto, mas precisa da definição 91 

dos setores responsáveis. Recentemente, a coordenadoria de história enviou um memorando ao 92 

SECOP sublinhando tais atrasos e pedindo mais celeridade aos processos, tendo em vista que a 93 

contratação desses professores é primordial para o pleno funcionamento dos cursos de 94 

licenciatura e bacharelado em História. Até a presente data, tal memorando ainda não havia sido 95 

respondido. A coordenadoria continuará acompanhando o caso. Em seguida, a profa. Maria 96 

Leônia pediu para que o horário de atendimento da secretaria da coordenação fosse estendido das 97 

20 h para às 21 h tendo em vista a circulação de alunos neste horário, tendo em vista que 98 

geralmente recorrem a esse horário para resolver questões na COHIS. A coordenadoria fará uma 99 
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consulta ao secretário substituto e ao setor responsável por sua contratação para verificar essa 100 

possibilidade. A profa. Maria Leônia também pediu um maior controle da coordenação sobre os 101 

termos que organizam a orientação dos alunos. Pediu para que fossem definidos os prazos para 102 

os discentes buscarem as assinaturas dos seus orientadores nos termos e que essas informações 103 

ficassem à disposição para consulta dos professores na secretaria da COHIS. Finalmente, o prof. 104 

Moisés indicou sua preocupação em relação ao andamento das aulas presenciais mediante a 105 

possibilidade de contaminação entre alunos e professores, o que acarretaria na necessidade de 106 

afastamento de 10 a 14 dias, dependendo do caso. Argumentou que pediu informações ao Comitê 107 

de Enfrentamento à COVID-19, mas que não responderam de maneira objetiva. Nesse sentido, 108 

sugeriu que o colegiado enviasse um texto com questões diretas ao Comitê, com cópia para a 109 

PROEN, de modo que pudessem nos responder como proceder. O colegiado concordou com a 110 

proposta de forma unânime. A coordenação se comprometeu em escrever o texto e divulgar para 111 

os demais membros do colegiado se manifestarem sobre o conteúdo e, então, realizar o envio. A 112 

coordenação também se comprometeu em comunicar o caso para a chefia de departamento do 113 

DECIS e pedir apoio nesse sentido. Nada mais havendo a tratar, a reunião se encerrou às 114 

12hs34min.  115 
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_________________________________________________________________ 119 

Douglas Maia da Silva (representante discente) 120 
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__________________________________________________________________ 122 

Prof. Luiz Francisco Albuquerque de Miranda (membro docente) 123 
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__________________________________________________________________ 126 

Prof. Moisés Romanazzi Torres (Membro Docente) 127 
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__________________________________________________________________ 130 

Prof.ª Maria Leonia Chaves de Resende (Membro docente) 131 
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_______________________________________________________________________ 134 

Prof. Prof. Danilo José Zioni Ferretti (Membro docente)  135 

 136 

__________________________________________________________________ 137 

Prof.ª Ingrid Silva de Oliveira Leite (Coordenadora) 138 
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