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 1 
ATA DA 66ª REUNIÃO DO COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO 2 

EM HISTÓRIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO, realizada em 18 de 3 
junho de 2020. 4 

 5 
Aos dezoito dia do mês de junho de dois mil e vinte, às nove horas, realizou-se por 6 
videoconferência (Google Meet) a 66ª Reunião do Colegiado do Programa de Pós-Graduação em 7 
História da UFOP, presidida pelo Prof. Dr. Marcelo Santos de Abreu, Coordenador do PPGHIS e 8 
Presidente do Colegiado, com a participação dos seguintes membros: Anny Jackeline Torres da 9 
Silveira (representante da Linha 1), Bruno Tadeu Salles (representante da Linha 2); Luciano 10 
Magela Roza (representante da Linha 3), André Luís dos Santos Lana (Secretário do PPGHIS) e 11 
da representante discente Ana Paula Silva Santana. Constatado o quórum, o Senhor presidente deu 12 
início à reunião. I) EXPEDIENTE: 1. Comunicações: 13 

Quem 
comunicou 

O que comunicou 

Coordenação 
Portaria PRE nº.20/2020 da FAPEMIG, que autoriza e estabelece as 
diretrizes para a prorrogação das bolsas de mestrado e doutorado em razão 
do COVID-19. 

Coordenação  
Ofício nº. 20/2020-CGSI/DPB/CAPES, sobre prorrogação de prazo de 
bolsas em razão do COVID-19. 

Coordenação  
Comunicado da PROPPI sobre a obrigatoriedade da emissão da Folha de 
Aprovação via SEI! 

Coordenação Informa o envio tempestivo do Coleta/Sucupira 
2. Em seguida, foi apreciada a Ata da 65ª Reunião Ordinária, que depois de lida e achada 14 
conforme foi aprovada por unanimidade dos presentes, ressalvando apenas que houve 15 
manifestação de aprovação quanto ao pedido de adequação de plano de estágio apresentado por 16 
Ana Paula Silva Santana. 3. Ato contínuo passou-se a aprovação da Ordem do Dia, que sofreu 17 
os seguintes acréscimos: a). deliberação quanto ao pedido de coorientação pelo Prof. Adriano 18 
Comissoli apresentado pela mestranda Carolina Orquen, com aval do seu orientador, o Prof. 19 
Álvaro de Araújo Antunes; b). deliberação quanto ao pedido de pós-doutoramento de Renna Lanna 20 
Martins Mafra; e c). solicitação da representação discente de que o Colegiado indique aos docentes 21 
do Programa menos rigor na exigência de participação em eventos para manutenção de bolsas, 22 
haja vista que a pandemia de COVID-19 provocou o cancelamento dos principais eventos 23 
acadêmicos. II) ORDEM DO DIA: 1. Iniciando o primeiro item, o Coordenador explicou a 24 
necessidade de inclusão do Servidor Técnico-administrativo André Luís dos Santos Lana como 25 
membro do Colegiado em razão do disposto no art. 6º do Regimento Interno do PPGHIS: em 26 
votação foi aprovado sem ressalvas. 2. Aprovações de defesas e qualificações:  27 
 NOME TIPO DATA Deliberação 

01 Maria Isabel Reis Nascimento  Defesa (M) 24/06/2020 
Aprovado por 
unanimidade 

02 Juliana Machado Silveira 
Qualificação 

(M) 
19/06/2020 

Aprovado por 
unanimidade 

 

03 Mauro Franco Neto  Defesa (M) 26/06/2020 
Aprovado por 
unanimidade 



 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
Universidade Federal de Ouro Preto 

Instituto de Ciências Humanas e Sociais 
Departamento de História 

Programa de Pós-Graduação em História 

 

 

2 
 

Passou-se ao próximo item da pauta, 3. Solicitação de Pós-doutoramentos:  28 
 ALUNO SUPERVISOR RESUMO DO ASSUNTO DELIBERAÇÃO 

01 
Félix Raúl 
Martínez-
Cleves 

Valdei Lopes 
de Araujo 

Projeto intitulado “El tiempo en 
el posthumanismo” 

Aprovado por 
unanimidade 

02 
Julio Cesar 
Vitorino  

Fábio Faversani 

Projeto intitulado “A teoria da 
arquitetura antiga em um texto 

atribuído a Luciano de Samósata 
em confronto com o De 
architectura de Vitrúvio: 

Comentário e tradução do 
Hippias seu Balneum” 

Aprovado por 
unanimidade 

03 
Renan Lanna 
Martins Mafra 

Marcelo M 
Rangel 

Projeto intitulado “Estéticas de 
uma pandemia midiatizada: as 
humanidades, a Covid-19 e as 

diferenças no (do) 
contemporâneo” 

Aprovado por 
unanimidade 

4. PEDIDOS DE PRORROGAÇÕES DE PRAZO: 29 

 ALUNO ORIENTADOR 
RESUMO DO 

ASSUNTO 
DELIBERAÇÃO 

01 
Ana Carolina 
Marques de Souza 

Francisco Andrade 
Prorrogação de 

defesa por mais 01 
mês 

Aprovado por 
unanimidade 

02 Talita Leal Santos  Marcelo M Rangel 
Prorrogação de 

defesa por mais 30 
dias 

Aprovado por 
unanimidade 

5. PEDIDOS DE ADEQUAÇÃO DE PLANO DE ESTÁGIO: 30 
 

 
ALUNO ATIVIDADE DELIBERAÇÃO 

01 Liliana Mendoza PED2 - HIS137 Aprovado por unanimidade 

02 Iuri Dantas 
PED2 - Introdução às 
Ciências Sociais 

Aprovado por unanimidade 

02 
Pedro Eduardo 
Andrade Carvalho 

Institucionalização do 
poder eclesiástico no 
bispado de Mariana 

Aprovado por unanimidade  
 

03 
Ana Paula Silva 
Santana 

PED2 - Ensino de 
História 

Aprovado por unanimidade 
Já analisado na reunião anterior 

04 
Ruana Alencar 
Oliveira  

Introdução às 
Ciências Sociais 
(HIS146) 

Deliberou-se pela devolução do 
pedido à solicitante para que 
apresente informações sobre o 
trabalho por ela desenvolvido. Não 
basta compilar material já pronto, mas 
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explicar como será usado. É 
necessário um plano de aula que 
indique como o material compilado 
será usado, apontando a consonância 
do uso dos materiais audiovisuais e 
dos textos da disciplina. 

Ainda sobre o Estágio Docência, o Prof. Luciano sugeriu que as adequações doravante tentem 31 
contemplar as ações que estão no PLE.  32 
6. PEDIDO DE REGISTRO ACADÊMICO EXTEMPORÂNEO: 33 

ALUNO ORIENTADOR RESUMO DO ASSUNTO deliberação 

Yemane Fernanda 
Telles 

Helena Miranda 
Mollo 

Inclusão extemporânea de créditos 
de estágio, conforme consta no 
processo SEI! nº. 
23109.002097/2020-34 

Aprovado por 
unanimidade 

 

7. PEDIDO DE APOIO – FINANCIAMENTO: 34 
SOLICITANTE RESUMO DO PEDIDO deliberação 
Luisa Rauter 
Pereira 

Pedido de auxílio financeiro de 
R$7.000,00 para o custeio da 
Revista História da Historiografia 

Deliberou-se que o pedido somente 
será apreciado quando o PPGHIS 
abrir novo edital em função do 
remanejamento das verbas PROAP 
já aprovadas, numa eventual 
segunda chamada pública a ser 
realizada. 

8. POSSIBILIDADE DE SUSPENÇÃO DO EDITAL DE SELEÇÃO 2021 EM RAZÃO DA 35 
PANDEMIA: A coordenação narrou o debate mantido com a comissão responsável pelo processo 36 
seletivo para ingresso de alunos em 2021, bem como as informações recebidas de outros PPGs, da 37 
PROPPI e da CAPES. O Prof. Luciano sugeriu uma simplificação da seleção como, por exemplo, 38 
suprimir a prova escrita e incluir questões conceituais/de mérito no barema da entrevista. Foi 39 
sugerido ainda postergar a prova de línguas. A Profa. Cláudia narrou as discussões de outros PPGs 40 
de separar as seleções de mestrado (mais simples) das de doutorado (mais complexas). Em 41 
contraponto, André lembrou que a capacidade operacional da secretaria não comporta duas 42 
seleções no mesmo ano. Em debate, as propostas foram convergindo para maior valorização da 43 
entrevista, caso a seleção se confirme por videoconferência, com os devidos cuidados para que se 44 
mantenham critérios tangíveis e minimamente subjetivos. Ponderou-se ainda acerca da existente 45 
exclusão ou dificuldade de acesso digital dos candidatos. EM REGIME DE VOTAÇÃO, 46 
considerando a conjuntura de enfraquecimento da área no contexto da atual política científica, o 47 
Colegiado RECOMENDA, por unanimidade e acompanhando entendimento compartilhado na 48 
Área de História, a realização do processo seletivo a fim de sinalizar a manutenção da demanda 49 
por formação na área de história.  Considerando ainda o prazo de conclusão da avaliação do 50 
quadriênio 2017-2020, RECOMENDA também a necessidade de concluir o processo seletivo 51 
ainda em 2020, no mais tardar até a 1ª quinzena de 2021. Considerando as dificuldades de 52 
realização do processo seletivo totalmente remoto, somada à possível diminuição da demanda em 53 
função do horizonte profissional desfavorável, o Colegiado RECOMENDA, por fim, a 54 
reconfiguração do calendário e das etapas do processo seletivo, com as seguintes indicações: 1. O 55 
edital deve ser retificado para suspender a seleção (não revogar o edital); 2.  Reconsideração da 56 
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prova escrita; 3. Postergar a realização da prova de língua de forma remota ou presencial, incluindo 57 
a possibilidade de sua realização posterior ao ingresso no programa; 4. inclusão na entrevista de 58 
questões relativas ao conteúdo da bibliografia indicada; 5. Reorganização dos baremas em função 59 
dessas mudanças. Ainda sobre a seleção, a representação discente solicitou que o Colegiado sugira 60 
à comissão a inclusão na bibliografia da seleção textos de autores e autoras negros e negras, como 61 
forma de valorizá-los e firmar postura institucional contra o preconceito racial. Porém, após 62 
discussões e considerando as mudanças já realizadas na bibliografia desde 2017 e que sua alteração 63 
substantiva neste momento deve envolver um debate mais aprofundado no conjunto das linhas e 64 
grupos de pesquisa, o Colegiado NÃO RECOMENDA tais mudanças na bibliografia. 9. USO 65 
RECURSOS PROAP – ENVIO DE PLANEJAMENTO DO PPGHIS À PROPP ATÉ O DIA 66 
19/06/2020 Prof. Marcelo fez a apresentação das planilhas enviadas pela PROPPI. Disse após que 67 
a proposta da coordenação é manter tudo que foi planejado para publicação, cancelando as demais 68 
ações. Mais, remanejar todo o valor para publicações, traduções e afins. Isso porque a execução 69 
financeira tem prazo muito curto e se não houver gastos efetivos o recurso é devolvido. Não haverá 70 
eventos presencias.  EM VOTAÇÃO DELIBEROU-SE: 1. SUSPENDER EVENTOS E 71 
VIAGENS DE ESTUDOS; 2. MANTER AS PUBLICAÇÕES E REMANEJAR O RESTANTE; 72 
3. ABRIR NOVA CHAMADA PARA O QUE SOBROU. Aprovado por unanimidade. 10. 73 
AGENDA DE TRABALHO 2020 DA COMISSAO DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 74 
E AVALIAÇÃO: Após as devidas explicações sobre a finalidade e composição da Comissão, o 75 
Colegiado deliberou que todas as comissões, inclusive a de bolsas, estabeleçam cronograma de 76 
reuniões para o envio de relatórios á coordenação até o mês de junho de cada ano. Ficou reiterada 77 
e aprovada ainda a composição da Comissão de Planejamento Estratégico e Avaliação com os 78 
seguintes membros: professores Marcelo Santos de Abreu, Sérgio Ricardo da Mata, Fábio 79 
Faversani e Mateus Fávaro Reis, bem como representante discente Daiane de Souza Alves. 11. 80 
REPROGRAMAÇÃO DA AGENDA DE 2020 DO COLEGIADO, CONSIDERANDO A 81 
PANDEMIA E A AVALIAÇÃO QUADRIENAL DO PROGRAMA: Foi proposto e aprovado 82 
por unanimidade que a coordenação relacione todas as tarefas necessárias e que estão se 83 
acumulando, como revisões de normas e procedimentos, de modo que cada membro possa se 84 
voluntariar para cuidar de um item. Assim, será possível estabelecer uma agenda positiva de 85 
trabalho. 12. PROCESSO DE RECREDENCIAMENTO DO PROGRAMA. Ficou 86 
estabelecido que o próprio colegiado cuidará dos processos de credenciamento e recredenciamento 87 
dos docentes, dispensando o estabelecimento de comissão específica. III - OUTROS ASSUNTO: 88 
1. A discente Ana Paula, no exercício da representação discente, solicitou que seja recomendado 89 
aos docentes maior tolerância quanto à não participação de alunos bolsistas em eventos, uma vez 90 
que neste momento de pandemia do COVID-19 a maioria está sendo cancelada. Em votação, a 91 
recomendação foi APROVADA por unanimidade. 2. Solicitação de coorientação da discente 92 
Carolina Orquen pelo Prof. Adriano Comissoli: APROVADO POR UNANIMIDADE. Aberta a 93 
palavra, a Profa. Anny perguntou sobre as previsões para retomada as aulas, ainda que on-line. O 94 
Prof. Marcelo narrou as tratativas mantidas com a PROPPI e com a Câmara de Pós-Graduação. A 95 
Profa. Cláudia destacou que é favorável a retomada total das aulas com os devidos cuidados 96 
sanitários, inclusive já planejando as disciplinas do segundo semestre de 2020, afirmando ser 97 
necessário pressionar mais as instâncias acadêmicas da Universidade. A representante discente 98 
afirmou que consultou os alunos e a grande maioria é favorável a retomada das atividades por 99 
ferramentas on-line. Ficou estabelecido que a coordenação fará uma manifestação à PROPPI nesse 100 
sentido. >>> Nada tendo mais a tratar, o Senhor Presidente declarou encerrados os trabalhos da 101 
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66ª Reunião do Colegiado do Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal 102 
de Ouro Preto e foi lavrada a presente ata, que, após aprovada, será assinada por mim, Secretário 103 
Ad Hoc, e pelo Presidente da Reunião. 104 
 105 

 106 
 107 
 108 

Prof. Dr. Marcelo Santos de Abreu 109 
Presidente da Reunião 110 

 111 
 112 
 113 
 114 
 115 

André Luís dos Santos Lana 116 
Secretário Ad hoc 117 

 118 
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