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ATA DA 61ª REUNIÃO DO COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM HISTÓRIA1
DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO, realizada em 06 de novembro de 2019.2

Aos seis dia do mês de novembro de dois mil e dezenove, às quatorze horas, na Sala de3

Reuniões do Instituto de Ciências Humanas e Sociais, realizou-se a 61ª Reunião do Colegiado4

do Programa de Pós-Graduação em História da UFOP, presidida pelo Prof. Dr. Marcelo5

Santos de Abreu, Coordenador do PPGHIS e Presidente do Colegiado, com a presença dos6

seguintes membros: Cláudia Maria das Graças Chaves (Vice-Coordenadora) Luisa Rauter7

Pereira (Coordenadora da Linha 1), Bruno Tadeu Salles (Coordenador da Linha 2); Marco8

Antônio Silveira (representando o Coordenador da Linha 3) e da representante discente Ana9

Paula Silva Santana. Constatado o quórum, o Senhor presidente deu início à reunião. I)10

EXPEDIENTE - 1. Comunicações: a). o Presidente informou sobre o Ofício nº. 96/2019-11

CGSR/DPB/CAPES, de 04/11/2019, pelo qual foi solicitada a indicação de eventos12

consolidados submetidos por Sociedades Científicas ou Associações de Pós-Graduação ao13

Programa de Apoio a Eventos no País - PAEP. Pediu então que novos eventos do PPGHIS14

sejam indicados o quanto antes. b). O presidente comunicou sua participação no LVII Fórum15

de Coordenadores de Programas de Pós-Graduação em História – ANPUH, que será realizado16

em Manaus entre os dias 18 e 19 de novembro com foco na revisão das novas fichas de17

avaliação da CAPES. c). Comunicou ainda a necessidade do cadastramento do ORCID no18

Lattes para docentes e discentes, de modo a compatibilizar os dados das várias plataformas19

de informação. d). O Presidente informou que os recursos PROAP estão sendo gastos quase20

na totalidade, conforme definido pelo Colegiado anteriormente. e). O presidente comunicou,21

por fim, que as PAMCS referentes aos serviços de revisão em inglês da Revista História da22

Historiografia e da diagramação da revista Almanack tiveram atrasos por conta de falhas na23

integração dos sistemas da Coordenadoria de Suprimentos, mas que após ajustes e24

reiterações, o processo retornou voltou a tramitar. 2. Apreciação da Ata da 60ª Reunião do25

Colegiado do PPGHIS: lida e achada conforme, foi aprovada por unanimidade. 3. Aprovação26

da Ordem do Dia: aprovada por unanimidade. II) ORDEM DO DIA - 1. Relatório de Estágio27

Docência de Lídia Maria de Abreu Generoso: relatoria feita pela Coordenação pela28

aprovação. Aprovado por unanimidade. 2. Desligamento do discente Igor Antonino de Lima29

Amaral: o Presidente fez um relato sucinto do pedido e disponibilizou a documentação30

enviada. O e-mail enviado no dia 06/11/2019 com respectiva resposta foi lida. Sem31

manifestações em contrário, o pedido foi deferido. A reboque do tema, o Presidente alertou32

sobre a necessidade do adoecimento mental no meio acadêmico ser discutido no PPGHIS,33
visando melhor a qualidade de vida dos seus membros. Todos concordaram com essa34

necessidade e manifestaram-se favoráveis. 3. Autorização para inclusão extemporânea da35

atividade "Tarefa Especial - Elaboração de Dissertação" nos períodos 2016/2, 2017/1 e36

2017/2, de Andrezza Kelly Lisboa Fernandes Pinto: lido e discutido, foi aprovado por37

unanimidade. 4. Requerimento para aproveitamento de créditos de Guilliano Glória de38

Sousa: relatado pela Coordenação, foi discutido e aprovado por unanimidade. 5.39

Homologação dos resultados da Seleção 2020, considerando a possibilidade de ampliação40

das vagas ofertadas inicialmente: após ser lido o resultado final já publicado, o Prof. Marco41

Antônio relatou que, após discussões entre os membros da linha 3, eles propõem chamar42

para matrícula todos os aprovados. Tal medida, conforme relatou a Profa. Luiza, justifica-se43
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por que o edital atribuiu nota à avaliação de currículo, que deveria ser meramente44
classificatória, impondo redução na nota geral dos candidatos para aquém do mínimo45

estabelecido. Por erro, o edital incluiu a nota dos currículos no cálculo da média. Lido e46

discutido, o item foi separado em duas votações: 5.1. Homologação do resultado: lido,47

discutido e aprovado por unanimidade; 5.2. Ampliação do número de vagas de modo a48

convocar todos os aprovados: lido, discutido e aprovado por unanimidade. 6. Planejamento49

do uso de recursos da Taxa de Bancada FAPEMIG: apresentado pelo coordenador a50

mensagem recebida da PROPP, foi avaliado que as prioridades são, nesta ordem, atividades51

de pesquisa (traduções e viagens de estudo) e equipamentos, nas proporções de 20% para52

os bolsistas FAPEMIG e 80% para coordenação distribuir dentro do conjunto programa,53

sendo este último com prioridade aos discentes sem bolsa, discentes com bolsa e docentes,54

nesta ordem. Discutido e votado, foi aprovado por unanimidade. 7. Aprovação da55

Resolução de distribuição do PROAP: lida a proposta, o Prof. Marco fez ponderações e56

emendas. Os demais membros também apresentaram suas contribuições. Ao final, a57

proposta foi aprovada por unanimidade com as seguintes alterações: dividir o §2º do art. 3º,58

transformando os subitens 1, 2, e 3 num §3º com o seguinte caput: “é possível o59

financiamento a um segundo membro, condicionando ao cumprimento dos seguintes itens”;60

Incluir no inciso II do §2º do art. 3º o apoio a eventos de pequena monta; Dar ao inciso VII do61

art. 3º da seguinte redação: “Apoio a participação de docentes e discentes, com prioridade62

para os discentes, em eventos acadêmicos no Brasil e no exterior, preferencialmente com63

publicação de trabalho completo”. III) OUTROS ASSUNTOS - O presidente submeteu os64

seguintes requerimentos: 1. Permissão para que a aluna Anaja Souza Santos realize seu65

estágio docência com outro professor, já que o seu orientador, o Prof. Arnaldo Zangelme,66

não estará lecionando no campus em 2020. Discutido, o pedido foi deferido por67

unanimidade. 2. Solicitação de Estágio Pós-Doutoral de Leonardo Marques, sob supervisão68

do Prof. Ângelo Carrara. Discutida, a solicitação foi aprovada. 3. O Prof. Marco Antônio69

solicitou assumir a orientação do aluno Guilherme Valls Darisbo, anteriormente70

acompanhado pela Profa. Ana Mônica: após discutida, a solicitação foi aprovada. >>> Nada71

tendo mais a tratar, o Senhor Presidente declarou encerrados os trabalhos da 61ª Reunião72

do Colegiado do Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal de Ouro73

Preto e foi lavrada a presente ata, que, após aprovada, será assinada por mim, Secretário Ad74

Hoc, e pelo Presidente da Reunião. Mariana, 06 de novembro de 2019.75
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