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ATA DA 54ª REUNIÃO DO COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM 1 

HISTÓRIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO, realizada em 06 de 2 

dezembro de 2018. 3 

Ao sexto dia do mês de dezembro de dois mil e dezoito, às quatorze horas, na Sala de Reuniões 4 
Afonso Ávila do Instituto de Ciências Humanas e Sociais, realizou-se a 54ª Reunião do Colegiado do 5 
Programa de Pós-graduação em História da UFOP, presidida pelo Prof. Dr. Sérgio Ricardo da Mata, 6 
Coordenador do PPGHIS. Registrou-se a presença do Vice-Coordenador Jefferson José Queler e dos 7 
Profs. Drs. Marcelo Mello Rangel, Marco Antônio Silveira e Valdei Lopes de Araujo. Não houve 8 
representação discente. Constatado o quórum,  o senhor presidente deu início à reunião. 9 
EXPEDIENTE: 1. Comunicações. a) Participação do Prof. Marcelo de Mello Rangel no Programa de 10 
Filosofia. b) Foi informado pelo senhor presidente que o Quórum para as reuniões do Colegiado é 11 
constituído pela metade dos integrantes, mais um. c) Agradecimento à secretária Luciana de Fátima 12 
do Nascimento, que será removida para o Campus de Ouro Preto a partir de janeiro de dois mil e 13 
dezenove, pelo trabalho desempenhado no Programa. f) Comunicação do Prof. Marco Antônio 14 
Silveira sobre o Processo Seletivo propondo que seja discutido na próxima assembleia do PPGHIS os 15 
critérios de avaliação para os próximos processos. 2. Apreciação da Ata da 53ª Reunião do 16 
Colegiado: A ata da 53ª Reunião do Colegiado, realizada no dia vinte de setembro de dois mil e 17 
dezoito, foi aprovada por unanimidade. Apreciação da Ata da Reunião Extraordinária do 18 
Colegiado: A ata da Reunião Extraordinária do Colegiado, realizada no dia vinte e sete de setembro 19 
de dois mil e dezoito foi aprovada por unanimidade. 3. Aprovação da Ordem do dia: Aprovada, por 20 
unanimidade, com a inclusão dos seguintes pontos em outros assuntos: a) Aprovação da alteração 21 
na Resolução PPGHIS 024/2018 que regulamenta prazos para defesa e depósito de dissertação e 22 
tese; b) Solicitação de Avaliação de Reconhecimento de diploma solicitado pela Pró-Reitoria de Pós-23 
graduação; c) Solicitação de Inclusão de registro retroativo de Relatório de Estágio docência no 24 
Sistema de Registro Acadêmico de Pedro Henrique de Mello Rabelo; d)  Desligamento da aluna do 25 
doutorado Maria Edith Maroca de Avelar Rivelli de Oliveira e  e) Solicitação de prorrogação de prazo 26 
para defesa de Daniel Joni Mendes por motivo de saúde. ORDEM DO DIA: 1) Aprovado, por 27 
unanimidade, o Relatório da Comissão de Avaliação referente à solicitação de transferência do 28 
doutorando Hyllo Nader de Araújo Salles do Programa de Pós-Graduação em História Econômica da 29 
Universidade de São Paulo para o Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal 30 
de Ouro Preto;  2)  Aprovada, por unanimidade, a realização do estágio de Doutorado sanduíche no 31 
país de Cláudio Kuczkowski, aluno da Universidade Federal de Santa Maria, bolsista Capes, no 32 
Programa de Pós-Graduação em História, no período de 20 de outubro a 20 de dezembro de dois mil 33 
e dezoito. 3) Aprovada, por unanimidade, a solicitação de Prorrogação do prazo de defesa do aluno 34 
de doutorado Dalton Sanches pelo período de um mês, devendo a defesa ocorrer em Janeiro de dois 35 
mil e dezenove. O Prof. Dr. Marco Antônio Silveira expressou o seu desconforto, bem como da linha 36 
três, diante do que considera ser uma distorção nos critérios que levaram ao estabelecimento de 37 
prazos limite para defesa de alunos em atraso. 4) Aprovados, por unanimidade, os  nomes do 38 
professor Marcelo Santos de Abreu e da professora Cláudia Maria das Graças Chaves para 39 
assumirem a Coordenação do Programa de Pós-Graduação em História no período de primeiro de 40 
janeiro de dois mil e dezenove a trinta e um de dezembro de dois mil e vinte. 5)  Aprovada, por 41 
unanimidade, a nomeação  da professora  Cláudia  Maria  das  Graças  Chaves  para exercer  a  42 
função  de Coordenadora do PPGHIS no período de 01/01/2019 a 01/04/2019. 6)  Indeferido, por 43 
unanimidade, a solicitação  do professor  Mateus  Henrique de  Faria Pereira  para aprovação  do  44 
exame  de qualificação  de  doutorado  da  aluna  Camilla Cristina Silva  realizado  com  a  presença 45 
virtual da mesma, uma vez que a Resolução CEPE 7508, que regulamenta a participação por 46 
videoconferência, veda a participação do pós-graduando a distância e o professor Mateus havia sido 47 
informado antes da data da realização da referida Qualificação. 7) OUTROS ASSUNTOS: a) 48 
Aprovada, por unanimidade, a alteração na Resolução PPGHIS 024/2018 que regulamenta prazos 49 
para defesa e depósito de dissertação e tese. b) Aprovada, por unanimidade, a adesão do PPGHIS à 50 
Avaliação de Reconhecimento de diplomas obtidos em universidades estrangeiras, por meio da 51 
Plataforma Carolina Bori; c) Aprovada, por unanimidade, a solicitação de inclusão de registro 52 
retroativo do Relatório de Estágio docência do aluno de doutorado Pedro Henrique de Mello Rabelo 53 
no Sistema de Registro Acadêmico. O estágio foi realizado na disciplina  HIS 134 - História do Brasil 54 
II no semestre letivo 2018/1 e aprovado na 52ª Reunião do Colegiado do PPGHIS, porém foi lançado 55 
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equivocadamente no Sistema de Registro Acadêmico, o qual se encontra fechado para alterações 56 
retroativas por parte da Secretaria do Programa no momento. d) Aprovado, por unanimidade, o 57 
desligamento da aluna do doutorado Maria Edith Maroca de Avelar Rivelli de Oliveira por não ter 58 
realizado Exame de Qualificação e ter excedido o prazo estabelecido pelo Programa para defesa. e) 59 
Aprovado, por unanimidade, solicitação de prorrogação de prazo para defesa de Daniel Joni Mendes 60 
por motivo de saúde, destacando-se que a defesa deverá ocorrer em janeiro de dois mil e dezenove. 61 
Nada tendo mais a tratar, o Senhor Presidente declarou encerrados os trabalhos da 54ª Reunião do 62 
Colegiado do Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal de Ouro Preto e foi 63 
lavrada a presente ata, que, após aprovada, será assinada por mim e pelo Presidente da Reunião. 64 
Mariana, 06 de dezembro de 2018. 65 
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Luciana de Fátima do Nascimento 70 
Secretária 71 

Prof. Dr. Sérgio Ricardo da Mata 72 
Presidente da Reunião 73 


