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ATA DA 53ª REUNIÃO DO COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM 1 

HISTÓRIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO, realizada em 20 de 2 

setembro de 2018. 3 

Ao vigésimo dia do mês de setembro de dois mil e dezoito, às quatorze horas, na Sala 30 do Prédio 4 
Reuni do Instituto de Ciências Humanas e Sociais, realizou-se a quinquagésima terceira reunião do 5 
Colegiado do Programa de Pós-graduação em História da UFOP, presidida pelo Prof. Dr. Sérgio 6 
Ricardo da Mata, Coordenador do PPGHIS. Registrou-se a presença do Vice-Coordenador Jefferson 7 
José Queler e dos Profs. Drs. Cláudia Maria das Graças Chaves, Marco Antônio Silveira, Valdei 8 
Lopes de Araujo. Não houve representação discente. Constatado o quórum,  o senhor presidente deu 9 
início à reunião. EXPEDIENTE: 1. Comunicações: a. Foi informado pelo Senhor presidente sobre a 10 
portaria CAPES de 04-09-2018 que institui que todos os bolsistas CAPES ou que obtiverem algum 11 
tipo de apoio da CAPES deverão fazer menção à CAPES em suas publicações, defesas de 12 
dissertações e teses e a falha no cumprimento desta norma implicará em mudanças eventuais nos 13 
apoios da CAPES a partir de 2020. b. O Senhor presidente informou um comunicado do Fórum de 14 
Coordenadores no qual foi apresentada a portaria Capes n.º 182, de 16-08-2018, que institui 15 
mudanças na Avaliação Quadrienal. Os Programas que receberem nota três  só poderão funcionar 16 
com mestrado. Foi informado ainda pelo senhor presidente que, segundo Cláudio Batalha, há uma 17 
proposta de substituir o Qualis Periódico pelos fator de impacto (ICR), com efeitos desastrosos para 18 
as humanidades. Por solicitação do Prof. Valdei, o senhor presidente se comprometeu de encaminhar 19 
os dados e relatórios referentes a este assunto para os demais docentes do Programa para análise e 20 
possível discussão em Assembleia. c. Encaminhamento da PROPP a respeito da situação do Prof. 21 
Angelo Alves Carrara informando que docente colaborador não necessita de indicação formal do 22 
Programa de origem para atuar em outros Programas. d. Foi solicitado pelo professor Valdei que a 23 
questão do Quórum do Colegiado fosse encaminhada para Assembleia para discussão. e. O 24 
professor Marco Antônio solicitou que fosse encaminhada à Assembleia para discussão a questão da 25 
indicação de Tese para o Prêmio Capes. Após algumas ponderações, foi apresentada a proposta de 26 
preparação prévia de uma Comissão de Seleção Prêmio Capes de Teses bem como a 27 
institucionalização de como se deverá agir, quando e como se constituirá a Comissão e como serão 28 
estabelecidos os critérios para a escolha da Tese a ser indicada.  2. Apreciação da Ata da 52ª 29 
Reunião do Colegiado: A ata da 52ª Reunião do Colegiado, de vinte e dois de agosto de dois mil e 30 
dezoito foi aprovada por unanimidade. 3. Aprovação da ordem do dia: Aprovada por unanimidade. 31 
ORDEM DO DIA: 1) Ações a serem tomadas face aos casos críticos de não observância de prazos 32 
de defesa; Após ampla discussão, foram apresentados os casos dos alunos que estão em atraso 33 
para a defesa, sobretudo os casos dos alunos da Turma de doutorado de 2013 com mais de 60 34 
meses de curso que ainda não agendaram a defesa: Willian Mancini Vieira e  Luiz Fernando 35 
Rodrigues Lopes. Em princípio, foi deliberado que a Coordenação do PPGHIS encaminhasse um 36 
ofício a estes alunos informando que o prazo máximo para a defesa seria novembro deste ano, sob 37 
pena de desligamento do Programa. Contudo, após discussão, ficou decidido que um levantamento 38 
da média do prazo de defesa dos alunos do Programa, em meses, seria organizado pala 39 
Coordenação e Secretaria e uma nova reunião em caráter EXTRAORDINÀRIO seria agendada para 40 
a semana seguinte para a análise dos casos mencionados e outros que estariam atingindo o prazo de 41 
60 meses, para, então, se decidir quais ações deveriam ser tomadas. Foi analisado, ainda, o caso da 42 
aluna Maria Edith Maroca de Avelar Rivelli de Oliveira, da turma de 2014,  que ainda não se qualificou 43 
e ficou decidido que ela seria informada, por ofício da Coordenação de que ela deveria se qualificar e 44 
defender até dezembro deste ano. Caso contrário, seria desligada. 2) Aprovadas, por unanimidade, 45 
as solicitações para realização de Estágio de pós-doutorado, sem bolsa e remuneração, sob a 46 
supervisão do Prof. Marcelo de Mello Rangel, do Dr. Erick Luiz Araujo de Assumpção e da Dra. 47 
Renata Torres Schittino, ambos do Departamento de História da UFF. O Colegiado recomendou que 48 
fosse realizada uma consulta à PROPP para verificar solicitações adicionais. 3) Aprovada, por 49 
unanimidade, a solicitação de dispensa do Estágio Docência do aluno Mamede Queiroz Dias. 4) 50 
Aprovada, por unanimidade, a solicitação de Prorrogação do prazo para defesa da aluna de mestrado 51 
Mayra de Souza Marques. 5) Aprovação da solicitação de Prorrogação do prazo para Exame de 52 
Qualificação da aluna de doutorado: Pollyanna Precioso Neves; O Colegiado decidiu que, a 53 
Coordenação deverá encaminhar um ofício à aluna informando que a Qualificação está fora do prazo 54 
e em não ocorrendo até novembro de 2018, estará automaticamente desligada. 6) Aprovação da 55 
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solicitação de Prorrogação do prazo para defesa da aluna de doutorado: Ísis Pimentel de Castro; Não 56 
houve deliberação. O Colegiado solicitou um levantamento do prazo de defesa, em meses, dos 57 
alunos do PPGHIS e do prazo  de área estabelecido pela CAPES para que a deliberação sobre a 58 
solicitação da aluna Isis e de outros casos semelhantes fossem deliberados na Reunião 59 
Extraordinária da semana seguinte. 7) Aprovado, por unanimidade, o Plano de Trabalho de Estágio 60 
Docência da aluna: Caroline Morato Martins. Nada tendo mais a tratar, o Senhor Presidente declarou 61 
encerrados os trabalhos da 53ª Reunião do Colegiado do Programa de Pós-Graduação em História 62 
da Universidade Federal de Ouro Preto e foi lavrada a presente ata, que, após aprovada, será 63 
assinada por mim e pelo Presidente da Reunião. Mariana, 20 de setembro de 2018. 64 
 65 
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 67 
 68 

Luciana de Fátima do Nascimento 69 
Secretária 70 

Prof. Dr. Sérgio Ricardo da Mata 71 
Presidente da Reunião 72 


